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I. MERYTORYCZNE UZASADNIENIE OPRACOWANIA STRATEGII 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 Obecnie stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej, 

co spowodowane jest zwiększającym się ich ciężarem gatunkowym i stopniem trudności 

generowanym takimi czynnikami, jak: redukcja zatrudnienia, deficyt nowych miejsc pracy, 

wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

W celu ich realizacji powstały, bądź zostały znowelizowane akty prawne, a wśród nich art. 17 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 

z późn. zm.), zobowiązujący samorząd Gminy do opracowania i realizacji Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Działania 

te opierają się na zasadach programowania, subsydiarności, koncentracji, elastyczności 

i otwartości. Istotą nowego modelu działania pomocy społecznej, kreującej politykę społeczną 

– a w jej obszarze strategię rozwiązywania problemów społecznych – jest jej uspołecznienie 

zarówno w procesie planowania, jak też realizacji. 

 Dobrem nadrzędnym Strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek – 

jego potrzeby zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym. Strategia jest 

dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze 

rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też 

grupy społecznej jako całości; w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych 

założeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji. 

Państwo Członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia w ramach 

Unii wspólnych działań wspierających, uzupełniających i koordynujących w szeroko pojętej 

dziedzinie ochrony ludności i rozwoju kapitału ludzkiego. Opracowanie Strategii jest 

warunkiem pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów 

dotyczących sfery społecznej zarówno z budżetu państwa, jak też funduszy Unii Europejskiej. 
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1. Podstawa prawna strategii, zgodność z prawem wspólnotowym oraz 

strategiami narodowymi i europejskimi 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Serokomla tworzona jest 

z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn. 

zm.), która w art. 17 ust. 1 pkt 1 nakłada na Gminy obowiązek „opracowania i realizacji 

gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.  

Art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej określa zakres konstruowanej 

Strategii, w której priorytetowe działania wiążą się ściśle z opracowaniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Ponadto art. 16b ust 2 

w/w ustawy wskazuje elementy, jakie powinna zawierać strategia, tj.  

 diagnoza sytuacji społecznej, 

 prognoza zmian w zakresie objętym strategią, 

 cele strategiczne projektowanych zmian, 

 kierunki niezbędnych działań, 

 sposób realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe, 

 wskaźniki realizacji działań. 

2. Powiązanie strategii z krajowymi aktami prawnymi 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Serokomla jest 

zgodna z założeniami polityki państwa, a także ustaw kompetencyjnych nakładających na 

administrację rządową i samorządową określone obowiązki. Działania zawarte w Strategii 

oparte są na postanowieniach innych krajowych aktów prawnych, a w szczególności:  

 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 nr 43 

poz. 225 ); 

 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.); 
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 Ustawy dnia z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 poz. 

124 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2013 poz. 674); 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127 poz. 721); 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, 

poz. 1456 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2005 nr 180 poz. 1493 z późn. zm.); 

 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku 

(Dz. U. z 2013 poz. 135 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. 

zm.). 

 

2.1 Zgodność z prawem wspólnotowym 

 Prawo wspólnotowe (acquis communautaire) nie ingeruje w systemowe rozwiązania 

w zakresie pomocy społecznej obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Funkcjonuje jednak polityka społeczna Unii koordynująca narodowe polityki społeczne 

w zakresie koniecznym z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty.  

 

2.2 Zgodność ze strategiami europejskimi 

Jednym z wiodących celów Unii Europejskiej jest wyrównywanie poziomu rozwoju 

krajów i regionów. Polska uczestniczy w polityce społeczno–gospodarczej Unii, co oznacza 

między innymi korzystanie z funduszy unijnych. W obszarze polityki społecznej jest to:  

Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 

1784/1999/WE) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane 

w ramach: 

 Europejskiej Strategii Zatrudnienia; zawarte w filarze Równość Szans: aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, promowanie równych szans 

kobiet i mężczyzn na rynku pracy, aktywizacja zawodowa kobiet oraz rozwój 

powszechnego kształcenia. 



7 

 

 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; zawarte zwłaszcza w działaniach: 

-  promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich poprzez ułatwianie wchodzenia 

i powrotu na rynek pracy osobom, które doświadczają dyskryminacji, 

-  wzmocnienie krajowej Strategii gospodarki społecznej poprzez podnoszenie jakości 

zatrudnienia w sektorze usług oraz rozwój zatrudnienia socjalnego, 

-  godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja zawodowa kobiet 

i mężczyzn poprzez rozwój i promocję elastycznych form zatrudnienia i organizacji 

pracy. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Głównym celem Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest rozwijanie kapitału ludzkiego 

poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły one w pełni uczestniczyć 

w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. 

Poza celem głównym w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego wyznaczono pięć celów 

szczegółowych: 

 wzrost zatrudnienia; 

 wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania 

osób starszych; 

 poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej; 

 podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli. 

 

2.3 Zgodność z dokumentami krajowymi 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030, której celem głównym jest poprawa 

jakości życia Polaków. 

 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, która za jeden z celów stawia rozwój 

kapitału ludzkiego. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 

która jako strategiczny cel polityki regionalnej wskazuje efektywne wykorzystywanie 

specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania 

celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności. 
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Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 

2015, który zawiera następujące cele strategiczne: 

1. Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu. 

2. Zmniejszenie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu. 

3. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych 

dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

4. Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

5. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy 

rodzinom. 

6. Poprawa jakości działań podejmowanych przez Gminy w ramach gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ograniczenie 

wydatkowania środków na zadania niezwiązane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych. 

7. Ograniczenie przypadków naruszeń prawa w związku z alkoholem. 

8. Oszacowanie strat ekonomicznych związanych z alkoholem. 

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, którego cel główny 

brzmi: „ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych 

i zdrowotnych”.  

 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015 – działania przedstawione w Strategii są 

zgodne z założeniami zawartymi w w/w Programie, szczególnie zaś z celem operacyjnym 

zakładającym zmniejszenie i zmianę struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód 

zdrowotnych spowodowanych alkoholem. 

 

2.4 Zgodność z regionalnymi i wojewódzkimi dokumentami strategicznymi 

Zgodność z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Łukowskiego na lata 2005-2015
1
. 

Zgodność z celami strategii: 

Cel strategiczny: Dążenie do osiągnięcia integracji społeczno-zawodowej osób i rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.  

                                                           
1
 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Powiat Łuków, s. 40 i n. 
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Cele operacyjne  

1. Pomoc rodzinom i osobom dotkniętym ubóstwem oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego  

2. Przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich  

3. Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych  

4. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, wspieranie subsydiowanego zatrudnienia  

5. Przeciwdziałanie problemom uzależnienia  

6. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinach oraz wsparcie osób znajdujących się 

w sytuacjach kryzysowych  

7. Zapobieganie patologiom społecznym, niedostosowaniu i przestępczości wśród dzieci 

i młodzieży.  

8. Wspieranie osób starych wymagających pomocy  

9. Pomoc uchodźcom  

10. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej 

 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020 

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

(obowiązująca od 01.01.2006 r.)  

W strategii przyjęto jako cel generalny: 

„Osiąganie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie 

geograficznego położenia regionu jako platformy współpracy krajów Europy Wschodniej 

i Zachodniej” 

Autorzy sformułowali w strategii 6 priorytetów. Są to: 

1. Restrukturyzacja rolnictwa oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

2. Rozbudowa i modernizacja systemu komunikacyjnego i przejść granicznych. 

3. Tworzenie kompleksowych systemów infrastruktury ekonomicznej 

4. Rozwój systemu przygotowania kadr. 

5. Poprawa kondycji ekologicznej środowiska. 

6. Tworzenie warunków racjonalnej i ekonomicznie efektywnej urbanizacji województwa. 

7. Ochrona i pomnażanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla 

harmonijnego rozwoju społecznego. 
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ZGODNOŚĆ Z NASTĘPUJĄCYMI PROGRAMAMI WOJEWÓDZKIMI: 

 Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2013 – 2015 

 Wojewódzki Program poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy 

i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: 

bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej.  

 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i HIV / AIDS na lata 2011-2015  

 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2011-2015 

 

ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI LOKALNYMI 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2009-2015. 

Zadania niniejszej strategii są zgodne, uzupełniające i wspierające wobec założeń Strategii 

Rozwoju Gminy Serokomla, które zakładają
2
:  

 Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; udzielanie pomocy lokalnym 

firmom, w szczególności tym, które działają w branży usługowej, przemysłu 

przetwórstwa owoców i warzyw, podejmowanie działań zmierzających do znalezienia 

partnerów i rynku zbytu dla tych firm w Polsce i zagranicą: 

  Budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do rozwoju przedsiębiorczości 

i zapewnienia ochrony środowiska naturalnego; 

  Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania inwestorów krajowych 

i zagranicznych, przede wszystkim z Rosji, Białorusi, Danii, Japonii i Niemiec, a także 

firm krajowych poszukujących bazy produkcyjnej i surowcowej we wschodnim 

regionie Polski, posiadającej łatwy dostęp do strategicznych połączeń 

komunikacyjnych oraz infrastruktury regionalnej; 

 Rozwijanie bazy turystycznej poprzez propagowanie rozwoju agroturystyki; 

 Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania coraz większych ilości 

turystów, w szczególności przejeżdżających przez Serokomlę tranzytem oraz turystów 

biznesowych; organizowanie różnego rodzaju atrakcji dla turystów; 

 Tworzenie warunków ekonomicznych, technicznych i społecznych do pozyskania 

inwestycji kreujących nowe miejsca pracy. 

                                                           
2
 Strategia Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2009-2015. 
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II. PROCES WYPRACOWANIA STRATEGII 

 Do prac nad wypracowaniem Strategii zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji 

publicznych i organizacji społecznych z terenu gminy, tworząc Zespół Roboczy ds. 

Opracowania i Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Serokomla, w następującym składzie: 

1. Teresa Ponikowska – Sekretarz Gminy 

2. Agnieszka Ponikowska- Kierownik GOPS 

3. Anna Abramczuk – przedstawiciel NGO 

4. Paweł Jasiński – pracownik UG Serokomla 

5. Danuta Drejka – przedstawiciel ngo 

6. Danuta Jasińska – przedstawiciel ngo 

7. Adam Stachniak – przedstawiciel ngo 

8. Józef Futera- przedstawiciel ngo 

9. Piotr Chaber – przedstawiciel ngo 

10. Mieczysław Gałęzowski- przedstawiciel ngo 

Prace zespołu koordynuje Sekretarz Gminy Teresa Ponikowska. 

1. Przebieg procesu wypracowania strategii 

Proces przygotowania dokumentu składał się z następujących etapów: 

- organizacja procesu planowania strategicznego  

- diagnoza sytuacji społecznej gminy  

- planowanie działań. 

- opracowanie dokumentu  

 W celu zastosowania partycypacyjnego modelu opracowania strategii przeprowadzono 

w grudniu 2013 r. i w styczniu 2014 r. łącznie trzy spotkania warsztatowe, w których 

uczestniczyli członkowie zespołu zadaniowego oraz zaproszeni goście, łącznie w każdym 20 

osób. Celem spotkań była: 

 

Diagnoza sytuacji społecznej w gminie, w tym: 

 analiza sytuacji społecznej w gminie w oparciu o dane statystyczne oraz opinie środowisk 

społecznych i przedstawicieli instytucji społecznych 

 analiza doświadczeń w rozwiązywaniu problemów społecznych  
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 dotychczasowa współpraca instytucji i organizacji społecznych w na rzecz społeczności 

lokalnej 

 formułowanie wizji rozwoju społecznego gminy (SWOT) 

Analiza problemów społecznych oraz zasobów społecznych w gminie, w tym: 

 identyfikacja i kategoryzacja problemów społecznych w gminie 

 analiza przyczyn zjawisk społecznych, wzajemnych korelacji  

 określanie zasobów społecznych gminy 

 badanie potrzeb społecznych oraz zakresu ich zaspokojenia 

 ocena poziomu integracji społecznej 

Formułowanie założeń strategii rozwiązywania problemów społecznych w oparciu 

o partycypację społeczną i zasady rozwoju społecznego, w tym: 

 analiza zasad rozwoju społecznego 

 formułowanie misji rozwoju społecznego w korelacji z wizją rozwoju gminy 

 formułowanie celów strategicznych  

 określanie celów oraz kierunków działań w gminie 

 określanie sposobu zarządzania realizacją strategii  

 określenie działań zespołu wdrożeniowego 

 ustalenie zasad monitoringu 

 opracowanie procedur ewaluacji. 

 Bazą do opracowania diagnozy społecznej zawartej w strategii były materiały i analizy 

statystyczne gromadzone przez instytucje takie, jak: Urząd Gminy Serokomla, baza danych 

regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Serokomli, Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie, Komenda Policji, 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, placówki oświatowe, kulturalne oraz wyniki 

anonimowych ankiet i wywiadów pogłębionych na temat występujących w gminie 

problemów i oczekiwań.  

Elementem uspołecznienia procesu budowy Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych oprócz warsztatów, było także przeprowadzenie badania ankietowego 

skierowanego do osób zainteresowanych uczestnictwem w życiu społecznym gminy. Na 

terenie gminy Serokomla przeprowadzono 50 ankiet i 5 wywiadów pogłębionych 

z mężczyznami i kobietami w przedziale wiekowym 25 – 65+ lat. Założenie zakładało dobór 

przypadkowy próby mieszkańców gminy Serokomla, zarówno w przypadku kwestionariusza 
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ankiety, jak i wywiadu. Badanie metodą kwestionariusza ankiety odbywało się od 18 grudnia 

2013 roku do 9 stycznia 2014 roku. W badaniu wzięło udział 35 kobiet i 15 mężczyzn. 

Wykres 1. Udział respondentów ankiety w podziale na płeć. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy 

ankiet 

 

 Biorąc pod uwagę wiek respondentów – największą grupę stanowiły osoby w wieku 

26-59 lat (40 osób). 

Wykres 2. Udział respondentów wg wieku. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ankiet 

 

 W odniesieniu do grupy zawodowej największy udział przypadł pracownikom 

umysłowym 16 osób, pracownik fizyczny 14 osób.  
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Wykres 3. Podział respondentów wg statusu zawodowego. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy 

ankiet 

 

 Metryczka anonimowej ankiety zawierała również dane dotyczące wykształcenia 

respondentów. W gminie Serokomla na 50 ankiet – 22 osoby posiadały wykształcenie średnie 

a 15 osób wykształcenie wyższe, co łącznie daje 37 osób tj. 74%.  

Wykres 4. Podział respondentów wg poziomu wykształcenia. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy 

ankiet 

 

Ankieta zawierała 8 pytań i dotykała wielu aspektów życia społecznego w gminie. Zarówno 

kwestionariusz ankiety, jak i wywiad pogłębiony przeprowadzony w gminie odpowiadają na 

takie wskaźniki, jak: 

1. Warunki życia materialnego mieszkańców gminy 

2. Warunki mieszkaniowe mieszkańców gminy 

3. Rozwój ekonomiczny gminy i dostępność miejsc pracy 

4. Edukacja i kultura 

5. Poziom aktywności obywatelskiej 

6. Zdrowie publiczne 
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III. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

1. Położenie geograficzne 

 

Rysunek 1. Źródło: www.stat.gov.pl    Rysunek 2. Źródło: www.stat.gov.pl 

Gmina Serokomla jest jedną z jedenastu jednostek samorządu terytorialnego 

wchodzącego w skład powiatu łukowskiego Do gminy należy szesnaście sołectw: Bielany 

Duże, Bronisławów Duży, Charlejów, Czarna, Ernestynów, Hordzież, Józefów, Krzówka, 

Leonardów, Pieńki, Poznań, Ruda, Nowa Ruda, Serokomla, Wola Bukowska i Wólka. Od 

północy gmina Serokomla graniczy z gminą Wojcieszków, od północnego zachodu – z gminą 

Adamów, od południa – z gminą Jeziorzany, a od wschodu – z gminą Kock. Na 7.733 ha 

gminy zamieszkuje 4,241 mieszkańców, co daje 55 osób na 1 kilometr kwadratowy. 

W gminie Serokomla przeważają gleby średniej i słabej jakości (kl. IV b i V). Brak 

jest gleb bardzo dobrych o klasie bonitacyjnej I, natomiast gleby dobre stanowią tylko 0,18 % 

użytków rolnych (rejon wsi Hordzież, Serokomla). Największe kompleksy stosunkowo 

dobrych gleb (o przewadze klasy III) występują w rejonie wsi Charlejów, Hordzież, 

Serokomla, Ernestynów, Krzówka. 

Na 7.733 ha powierzchni gminy Serokomla 1.164,5 ha zajmują lasy (lesistość 15,1%). 

Jakkolwiek Gmina nie dysponuje informacją o stanie czystości wód i powietrza, to można 

powiedzieć, że Gmina Serokomla leży na obszarze czystym w stosunku do województwa 

lubelskiego. Emisja dwutlenku siarki w tym rejonie waha się w granicach 501-1000 Mega 

Ton na rok, dwutlenku azotu 121-200 Mega Ton na rok, pyłu 251-400 Mega Ton na rok i jest 
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stosunkowo niska w porównaniu z regionem lubelsko-puławskim i chełmsko -

krasnostawskim.  

Na terenie gminy Serokomla funkcjonuje jedna biologiczna - mechaniczna 

oczyszczalnia ścieków, która docelowo będzie obsługiwała 2.000 mieszkańców. W roku 2012 

zostało wytworzonych 40,18 ton odpadów komunalnych, z których 27 ton stanowią odpady 

zebrane z 898 gospodarstw domowych. Średnio jeden mieszkaniec wytworzył 6,2 kg 

odpadów komunalnych. Warto dodać, że w gminie Serokomla w roku 2013 38% odpadów 

zostało poddanych recyklingowi. Odnosząc się do wykorzystania alternatywnych źródeł 

energii należy wspomnieć, że na terenie gminy znajdują się cztery kolektory słoneczne. 

W roku 2013 wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wynosiło 3%. Warto dodać, że 

w 2010 r., w stosunku do 2009 r. zmniejszyła się łączna masa zebranych odpadów 

komunalnych, jednak w rok później odnotowano zwiększenie masy zebranych odpadów 

komunalnych.  

Wykres 5. Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku. Źródło www.stat.gov.pl 

 

 

 

2. Historia 

Serokomla jest dużą wsią gminną, położoną nad rzeką Czarną, przy trakcie wiodącym 

z Łukowa do Kocka. Brak jest źródeł historycznych na temat najstarszych śladów osadnictwa 

w Serokomli. K. Rymut (1987) w pracy „Nazwy miast polskich” podaje, że nazwa Serokomla 

istnieje od XIV wieku. W latach 1346-1358 była to Syrokomla, później Srokomla – zanik 

litery „y”. Od XVI wieku ustaliła się obecna nazwa Serokomli, która powstała po przejściu 

„yr” –w „er”, zgodnie z historycznym rozwojem tej grupy zgłoskowej. Osada nazwę 

otrzymała od herbu Piotra Kijeńskiego, sędziego Ziemi Lubelskiej, który założył Serokomlę, 

jako miasto na „surowym korzeniu” na gruncie wsi Hordzież (łączącej się z Serokomlą). 
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Pierwotnym herbem była „Syrokomla” tj. łękawica z krzyżem czyli herb Awadaniec 

z krzyżem. 

Piotr Kijeński uzyskał 22 VI 1537 roku zezwolenie króla na lokację miasta z dwoma 

jarmarkami w maju na św. Stanisława i na jesieni oraz targ tygodniowy w soboty. 25 VI 

1537 r. Piotr Kijeński na podstawie zgody królewskiej wystawił akt lokacji Serokomli, 

w którym zawarł wszystkie szczegóły towarzyszące procesowi zakładania miasta. Serokomla 

zajmowała powierzchnię kilkakrotnie większą od obecnej i była wysunięta bardziej 

w kierunku południowo-zachodnim. W roku 1545 Piotr Kijeński ufundował parafię 

w Serokomli i nadał jej plebanowi sadzawki położone w Serokomli i we wsi Hordzież. 

Pod koniec XV wieku miasto wraz z okolicznymi terenami zostało wykupione przez Firlejów 

i weszło w skład ich rozległego latyfundium. 

 Rozwój Serokomli zahamowały wojny połowy XVII wieku. W roku 1775 nabył 

Serokomlę w drodze dziedziczenia Ignacy Scipio del-Campo, podstoli Wielkiego Księstwa 

Litewskiego za zgodą Sejmu. Był to dobry gospodarz: w pobliskiej wsi Hordzież za rzeką 

Motwicą (dzisiejsza nazwa Grabówka) wystawił piękny pałac, założył ogród. W Serokomli 

zaś wybudował drewniany kościół. Miejscowość rozwijała się gospodarczo. 

Po bankructwie Scipionów w XIX wieku Serokomla przeszła w ręce L. Estreichera. Pałac 

popadł w ruinę i został w znacznej części rozebrany. Nastąpił upadek Serokomli, do którego 

głównie przyczyniły się wojny ze Szwecją oraz spory mieszczan z dziedzicami 

i właścicielami tych dóbr. Mieszczanie odmówili świadczeń na rzecz dziedziców i w związku 

z tym zostali zaskarżeni do sądu asesorskiego. Wdowa dziedzicząca włości po Ignacym 

Scipionie swoje pretensje uzasadniała tym, że miasto jako prywatne, nie podlega zasadom 

zawartym w Konstytucji 3 Maja. Konstytucja ta dawała szereg przywilejów m.in. 

mieszczanom. 

Do roku 1819 Serokomla należała do Scipionów, a po ich ruinie majątkowej przeszła 

w ręce L. Estreichera, następnie Markowskich i Kowalskich. W roku 1847 dla celów 

urzędowych miejscowość otrzymała inny herb. Była to „arabeska” o trzech kwiatach 

z ptakiem siedzącym u góry. 

W latach 1869–1870 Serokomli odebrano prawa miejskie za udział ludności 

w powstaniu styczniowym. Mieszkańcy Hordzieży i Serokomli zostali aresztowani i ukarani 

przez władze carskie za udział (lub pomaganie powstańcom) z 1863 roku. W Serokomli 

głośnym echem odbiły się walki proletariatu w rewolucji 1905 roku, 5 i 8 maja 1905 roku 

miały miejsce wielokrotne i o dużym nasileniu wystąpienia antycarskie. 
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W październiku 1939 roku Serokomla była jednym z głównych miejsc koncentracji 

i areną działań Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” generała Franciszka Kleeberga. 

Właśnie pod Serokomlą toczyły się najbardziej zaciekłe walki w ostatniej bitwie obronnej 

Polski w 1939 roku. W niedługim czasie ostatnim regularnym oddziałom wojsk polskich 

zaczęło brakować amunicji, zwłaszcza artyleryjskiej. To właśnie zdecydowało o tym, że gen. 

Kleeberg podjął decyzję o zaprzestaniu dalszej walki, chociaż nie wszyscy dowódcy, 

oficerowie i podoficerowie w pierwszym momencie chcieli się z tym pogodzić. Na 

miejscowym cmentarzu w Serokomli znajduje się kwatera żołnierzy SGO „Polesie”, w której 

spoczywa 42 żołnierzy. Na cmentarzu znajduje się również zbiorowa mogiła i pomnik ku czci 

ofiar hitlerowskiej egzekucji w Józefowie. To tu 14 kwietnia 1940 roku doszło do pierwszej 

na Podlasiu masowej akcji terrorystycznej, w wyniku której śmierć poniosło 217 osób. Mordu 

tego dokonano w odwet za zamordowanie na tle rabunkowym przez pospolitych bandytów 

rodziny kolonisty niemieckiego Adolfa Käsnera. W 16 lat od chwili masowej kaźni, tj. 19 

kwietnia 1956 roku dokonano ekshumacji zwłok ofiar i przeniesiono je na cmentarz 

parafialny w Serokomli. 

3. Ludność gminy  

3.1 Demografia 

Na koniec 2013 r. Gminę Serokomla zamieszkiwało 4 238 mieszkańców. W latach 

2011-2013 liczba mieszkańców Gminy Serokomla regularnie malała. W roku 2013 populacja 

gminy zmniejszyła się o 129 osób w stosunku do roku 2011. 

Tabela 1. Demografia gminy Serokomla, źródło: dane UG Serokomla. 

 2011 2012 2013 

liczba ludności 

gminy ogółem 
4.367 4.314 4.238 

w podziale na płeć 
K- 2.222 

M- 2.145 

K – 2.193 

M – 2.121 

K – 2.153 

M – 2.086 

wymeldowania 164 171 206 

zameldowania 87 85 86 

urodzenia 

K- 18 

M- 24 

Razem: 42 

K-19 

M- 20 

Razem: 39 

K- 23 

M- 21 

Razem: 44 

zgony K – 40 K- 32 K- 25 
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M-20 

Razem: 60 

M- 33 

Razem: 65 

M- 27 

Razem: 52 

W gminie przeważają kobiety, w 2013 r. współczynnik feminizacji wyniósł 103.  

Wykres 6. Liczba mieszkańców Gminy Serokomla w latach 2011-2013 w podziale na płeć. Źródło: na podst. 

danych Urzędu Gminy. 

 

 W przeciągu lat 2011-2013 na terenie Gminy Serokomla corocznie miał miejsce 

ujemny przyrost naturalny. Bilans łączny ruchu naturalnego dla tych lat wyniósł - 52 osoby. 

Wykres 7. Ruch naturalny ludności (urodzenia i zgony) w Gminie Serokomla w latach 2011-2013. Źródło: na 

podstawie danych Urzędu Gminy. 
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 Również w przypadku salda migracji wskaźniki są ujemne. Gminę Serokomla 

charakteryzuje bardzo wysoki odsetek wymeldowań, wraz z upływem lat wciąż rosnący. 

Saldo migracji w Gminie dla lat 2011-2013 wyniosło - 283 osoby. 

Wykres 8. Migracje na terenie Gminy Serokomla w latach 2011-2013. Dane wg Urzędu Gminy. 

 

W gminie Serokomla na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 69,4 osób w wieku 

nieprodukcyjnym.  

Wykres 9. Ludność według wieku w 2012 r. Źródło: www.stat.gov.pl 
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 Biorąc pod uwagę zakres wieku produkcyjnego, 18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla 

mężczyzn, w gminie Serokomla w wieku produkcyjnym znajduje się 1287 mężczyzn i 1223 

kobiet.  

Wykres 10. Podział wg wieku dla mężczyzn. Źródło: www.stat.gov.pl 

 

Wykres 11. Podział wg wieku dla kobiet. Źródło: www.stat.gov.pl 

 

Względem ogółu ludności stanowi to wysoki wskaźnik, tj. 61,49% dla mężczyzn i 56,25% dla 

kobiet. Stanowi to o potencjale produkcyjnym gminy Serokomla. 
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Gmina Serokomla jest gminą wyludniającą się zarówno biorąc pod uwagę saldo 

migracji, jak też ujemny przyrost naturalny. Zamieszkuje ją więcej kobiet niż mężczyzn. 

Obecnie w gminie są zasoby ludzkie, które stanowią o jej potencjale produkcyjnym, lecz 

sytuacja ta będzie się z roku na rok pogarszać, jeśli demograficznych trendów negatywnych 

nie uda się odwrócić. 

 

3.2 Mieszkalnictwo 

Na terenie gminy rozprowadzonych jest 98 km sieci wodociągowej, do której 

podłączonych jest 1237 gospodarstw. Łącznie z sieci wodociągowej korzysta 98% 

mieszkańców gminy. Długość sieci kanalizacyjnej, odprowadzającej ścieki od 196 

gospodarstw, łącznie z budynkami zbiorowego zamieszkania, wynosi 9,1 km. Średnioroczne 

zużycie wody w 2012 roku na jednego mieszkańca wynosiło 47,4 m
3
. Jakkolwiek przez teren 

gminy przebiega gazociąg, którego łączna długość wynosi 4,7 km. Spośród wszystkich 

mieszkańców gminy 98% ma dostęp do wodociągów i 19,5% ma dostęp do kanalizacji (nie 

licząc przydomowych oczyszczalni ścieków). Z przydomowych oczyszczalni ścieków 

korzysta 170 gospodarstw domowych. Urząd Gminy nie dysponuje bezpośrednimi 

wskaźnikami obywateli żyjących w mieszkaniach bez standardowych wygód (bieżąca woda, 

WC, itp.), można więc oprzeć się na danych statystycznych pozyskanych z GUS. 

Miejscowość Serokomla jest w 100% objęta wodociągiem i kanalizacją. Kanalizacją objęta 

jest również część wsi Wólka. Obecnie trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji 

sanitarnej we wsiach Wólka (pozostała część) i Hordzież. Kanalizacja wsi będzie 

w następnych latach kontynuowana. 

Pod względem przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania w zasobach 

mieszkaniowych w 2012 r. gmina plasuje się na 5 miejscu w skali powiatu i na 80 w skali 

województwa. W roku 2012 o 4,3 wzrósł wskaźnik przeliczeniowy mieszkania na 1000 

mieszkańców.
3
 

 

 

 

                                                           
3
 Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII. 

Informacja zawiera liczbę mieszkań, a także izb i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach znajdujących się 

w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Wyposażenie mieszkań (spr. GKM-12). Dane o obrocie 

nieruchomościami dotyczą obrotu prowadzonego przez jednostki specjalistyczne (spr. M-04). 
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Tabela 2. Zasoby mieszkaniowe w gminie Serokomla. Źródło: dane GUS www.stat.gov.pl 

 
Jednostka miary 2011 2012 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji 

ogółem 

mieszkania mieszk. 1356 1356 

izby izba 4997 4997 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 117017 117017 

Budynki mieszkalne w gminie 

ogółem bud. 1330 1330 

Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne 

ogółem 

wodociąg mieszk. 1137 1137 

ustęp spłukiwany mieszk. 870 870 

łazienka mieszk. 828 828 

centralne ogrzewanie mieszk. 558 558 

Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań 

wodociąg % 83,8 83,8 

łazienka % 61,1 61,1 

centralne ogrzewanie % 41,2 41,2 

Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m
2
 86,3 86,3 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 

osobę 
m

2
 27,6 28,0 

mieszkania na 1000 mieszkańców mieszk. 319,7 324,0 

 

Mieszkańcy gminy Serokomla zostali zapytani w ankiecie o stopień zadowolenia z warunków 

mieszkalnych, którego wyniki przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 12. Stopień zadowolenia z warunków mieszkaniowych. 

 

Jak widać na powyższym wykresie 66 % ankietowanych jest zadowolona z warunków 

mieszkaniowych. Natomiast zaledwie 4% mieszkańców jest zdecydowanie niezadowolonych 

z warunków mieszkaniowych. Na uwagę zasługuje też 16% ankietowanych obojętnych, 

którzy nie potrafią udzielić odpowiedzi. 

 

3.3 Warunki życia 

Dostęp do podstawowych usług handlu 

Z wywiadów pogłębionych dowiadujemy się, że w miejscowości gminnej istnieją 

prywatne sklepy, których właściciele dbają o zaopatrzenie. Natomiast w miejscowościach 

wiejskich obecne są tak zwane sklepy objazdowe. Niektórzy mieszkańcy gminy Serokomla 

twierdzą, że wszystko można kupić na miejscu, nie trzeba jechać do Łukowa, „Myślę, że 

dostęp jest bardzo dobry, bo wszystko co jest w codziennym życiu potrzebne jest tutaj na 

miejscu”. Jednak inni uważają, że jest to gmina typowo wiejska i brak przedsiębiorstw 

i usług. „Jeśli chodzi o usługi to nie jesteśmy zaspokojeni. Nie ma szewca, krawcowa 

powiedzmy jakaś tam jest. Jeśli chodzi o handel to raczej wszystko jest, ale nie ma sklepu 

obuwniczego chociażby”, „Może za mało jest tych usług. Przydałyby się usługi szewskie. 

Niektóre usługi są w promieniu 10 kilometrów, na przykład usługi metalowe, wykonywanie 

bram, balustrad. No fakt, że u nas też taki człowiek jest. W każdym razie w promieniu 10 

kilometrów, lub 30 do Łukowa, już wszystko jest”. 

Poziom zadowolenia mieszkańców gminy Serokomla z dostępu do podstawowych usług 

handlu przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 13. Dostęp do podstawowych usług i handlu. 

 

Jak wynika z zebranych danych ankietowani w 54% zadeklarowali zadowolenie z dostępności 

do podstawowych usług i handlu na terenie gminy Serokomla. 16% biorących udział 

w badaniu deklaruje zdecydowane zadowolenie, co daje łącznie 70% osób zadowolonych 

z dostępu do podstawowych usług i handlu w gminie. Tylko 6% ankietowanych wyraża 

zdecydowane niezadowolenie z dostępu do podstawowych usług i handlu, natomiast 18% 

ankietowanych zadeklarowało umiarkowane zadowolenie.  

Połączenia komunikacyjne z innymi miejscowościami 

Z wywiadu pogłębionego dowiadujemy się o dobrej komunikacji z Łukowem, 

Kockiem, Lublinem – „No jest busów dużo. Autobusów jest mniej, ale busów jest dużo. Do 

Łukowa, do Lublina, do Kocka, z Adamowem może troszkę gorsze jest połączenie, ale jest 

wystarczająco”. Od września 2012 r. w ramach publicznego transportu zbiorowego do każdej 

wsi dojeżdżają autobusy, dowożące również dzieci do szkół, z których mogą korzystać inni 

mieszkańcy. Dla przedsiębiorstw komunikacyjnych z terenu powiatu łukowskiego 

utrzymywanie połączeń do wszystkich małych wsi w gminie jest nie opłacalne z uwagi na 

zbyt małą ilość osób, które potrzebują codziennego podróżowania. Poziom zadowolenia 

z połączeń komunikacyjnych z innymi miejscowościami przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 14. Poziom zadowolenia z połączeń komunikacyjnych. 

 

Jak widać na wykresie powyżej mieszkańcy w 32% deklarują zadowolenie z połączeń 

komunikacyjnych z innymi miejscowościami i 12% ankietowanych opowiada się za 

zdecydowanym zadowoleniem w tym temacie. Natomiast 16% ankietowanych wyraża 

zdecydowane niezadowolenie i 24% badanych, umiarkowane. 16% osób biorących udział 

w badaniu nie wyraziło swojego zdania.  

Dostęp do Internetu 

Z wywiadów pogłębionych wnioskować można, że dostęp do Internetu jest na całym 

obszarze gminy Serokomla. Są to różnego rodzaju rozwiązania. – „No w tej chwili to myślę, 

że jest dostępny wszędzie. Bo jak nie z sieci telefonicznych to jest radiowy. Myślę, że jest 

wszędzie.” Dostęp do Internetu mieszkańcy mają zapewniony dostęp w bibliotece gminnej 

i w szkole. Poziom zadowolenia z dostępu do Internetu przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 15. Poziom zadowolenia z dostępu do Internetu. 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy deklarują wysoki stopień 

zadowolenia z dostępu do Internetu 54% i zdecydowanie zadowolonych jest 16%. Natomiast 

18% ankietowanych wyraża niezadowolenie z dostępu do Internetu.  

4. Gospodarka gminy 

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy Serokomla jest rolnictwo.
4
 813 

gospodarstw domowych utrzymuje się z działalności rolniczej. 

Tabela 3. Gospodarstwa domowe wg Spisu Rolnego 2010 r. Źródło: dane GUS Powszechny Spis Rolny 2010. 

Gospodarstwa domowe z dochodami z różnych źródeł 

ogółem gosp.dom. 850 

z dochodem z działalności rolniczej gosp.dom. 813 

z dochodem z emerytury i renty gosp.dom. 309 

z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej gosp.dom. 84 

z dochodem z pracy najemnej gosp.dom. 424 

                                                           
4
 Dane o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów, zbiorach i plonach ziemiopłodów, zwierzętach 

gospodarskich i produkcji zwierzęcej oraz o ciągnikach opracowano na podstawie sprawozdawczości, wyników 

badań reprezentacyjnych, wyników spisów rolniczych i szacunków. Z tego powodu mogą wystąpić różnice 

między danymi naliczonymi a sumami dla agregatów. Dane za 2010 r. w zakresie użytkowania gruntów, 

powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, ciągników, samochodów ciężarowych, maszyn 

i urządzeń rolniczych, zużycia nawozów mineralnych lub chemicznych i wapniowych, gospodarstw rolnych 

według rodzaju prowadzonej działalności oraz nakładów pracy w gospodarstwach rolnych opracowano na 

podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego. Powszechny Spis Rolny przeprowadzony został we wrześniu 

2010 r. według stanu w dniu 30 VI. W PSR ujęto 2277,6 tys. gospodarstw rolnych, w tym 2273,3 tys. 

gospodarstw indywidualnych. Brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskiej. 
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z dochodem z innych niezarobkowych źródeł poza 

emeryturą i rentą 
gosp.dom. 236 

bez dochodów z działalności rolniczej gosp.dom. 37 

bez dochodów z emerytury i renty gosp.dom. 541 

bez dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej gosp.dom. 766 

bez dochodów z pracy najemnej gosp.dom. 426 

bez dochodów z innych niezarobkowych źródeł poza 

emerytura i rentą 
gosp.dom. 614 

 

W roku 2012 na terenie gminy Serokomla było zarejestrowanych 169 podmiotów 

gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, spośród których 10 należało do sektora 

publicznego, a 159 do sektora prywatnego. W ramach wszystkich przedsiębiorstw 59% 

wykonuje pozostałą działalność gospodarczą, 36% działa w ramach przemysłu 

i budownictwa, a 5% to rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Najwięcej jest 

mikroprzedsiębiorstw 98%, pozostałe to firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników (1%) 

oraz od 50 do 249 pracowników (1%). Dane prezentuje poniższy wykres. 

Wykres 16. Przedsiębiorstwa z terenu gminy Serokomla. Podział według sektora (2012 r.) Źródło: 

www.stat.gov.pl 

 

W ramach sektora publicznego spośród 10 podmiotów 8 należy do państwowych 

i samorządowych jednostek prawa budżetowego. Z kolei sektor prywatny to przede 

wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,8%; 146 jedn.), reszta to 

spółki handlowe (0,6%; 1 jedn.), spółdzielnie (1,3%; 2 jedn.) oraz stowarzyszenia 

i organizacje społeczne (3,1%; 5 jedn.). 
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Wykres 17. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (sektor prywatny). Źródło: 

www.stat.gov.pl 

 

 

Odnosząc się do wskaźników podmiotów gospodarki narodowej (przyjętych dla celów 

porównawczych przez GUS) należy stwierdzić, że na 10 tys. ludności z terenu gminy 

Serokomla przypada 404 firmy. Na 10 tys. ludności w roku 2012 powstało więcej firm (50) 

niż zostało wyrejestrowanych (17). Na 100 osób w wieku produkcyjnym 5,8 osób prowadzi 

działalność gospodarczą. Z kolei na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym przypada 12 

nowozarejestrowanych przedsiębiorstw. Odnosząc się do fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych można powiedzieć, że na 10 tys. mieszkańców przypada 12 tego typu instytucji. 

Dokładne dane prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej – wskaźniki. Źródło: www.stat.gov.pl 

Kategoria Jednostka 

miary 

Wartość 

wskaźnika 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys.
5
 Ludności jed.gosp. 404 

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. Ludności jed.gosp. 50 

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności jed.gosp. 17 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w 

wieku produkcyjnym 

jed.gosp. 5,8 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. 

Mieszkańców 

jed.gosp. 12 

podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym 

jed.gosp. 84 

                                                           
5
 Wskaźnik 10 tys. ludności jest wskaźnikiem stosowanym w celach statystycznych 
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W roku 2012 na terenie gminy Serokomla powstało 21 firm, spośród których 20 to osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Odnosząc się do wyrejestrowanych firm 

można powiedzieć, że liczba wyrejestrowanych podmiotów działalności gospodarczej w roku 

2012 wynosiła 7, spośród których wszystkie to osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Największy wzrost można odnotować w zakresie budownictwa oraz handlu 

hurtowego i detalicznego, jak również w zakresie naprawy pojazdów samochodowych. 

W tych sektorach dochodzi także do największych rotacji. 

Tabela 5. Podmioty zarejestrowane i wyrejestrowane w 2012 r. Źródło: Obliczenia własne na podstawie 

www.stat.gov.pl 

Kategoria 

Zarejestrow

ane 

Wyrejestrow

ane 

N % N % 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 10%  0% 

Przetwórstwo przemysłowe 1 5%  0% 

Budownictwo 6 29% 4 57% 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 
5 24% 3 43% 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 5%  0% 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 5%  0% 

Edukacja 1 5%  0% 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 5%  0% 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 5%  0% 

Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

2 10%  0% 

Razem 21 100% 7 100% 

 

5. Infrastruktura społeczna 

5. 1 Oświata 

Na terenie gminy znajdują się 2 szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz jedno gimnazjum. Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół 

podstawowych w roku 2012 wynosił 27%, z kolei dla gimnazjów 87,18%.  
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Tabela 6. Skolaryzacja wskaźniki 2012. Źródło: dane GUS 

SKOLARYZACJA 

Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) 

współczynnik skolaryzacji brutto 

szkoły podstawowe % 108,27 

gimnazja % 87,18 

współczynnik skolaryzacji netto 

szkoły podstawowe % 99,25 

gimnazja % 84,62 

 

W szkołach w poszczególnych latach szkolnych ilość uczniów kształtowała się następująco: 

Tabela 7. Liczba uczniów w placówkach edukacyjnych na terenie gminy Serokomla 

 

 W szkołach w poszczególnych latach szkolnych ilość zatrudnionych nauczycieli 

kształtowała się następująco: 

 2009/2010- 45,65 etatu, t.j.52 nauczycieli, w tym 38- pełny etat, 14 – niepełny etat 

 2010/2011- 43,81 etatu,tj.49 nauczycieli, w tym 36 – pełny etat, 13- niepełny etat 

 2011/2012- 46,88 etatu tj. 52 nauczycieli, w tym 38 pełny etat, 14 niepełny etat 

 2012/2013- 48,88 etatu, tj.56 nauczycieli, w tym 38 pełny etat, 18- niepełny etat 

 2013/2014- 46,25 etatu tj.53 nauczycieli, w tym 38 pełny etat, 15 – niepełny etat 

Szkoła Podstawowa w Krzówce jest nową szkołą, oddaną do użytku w 2005 roku. 

W 2012 r,. przy Szkole Podstawowej w Krzówce wybudowano plac zabaw. Warunki do nauki 
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w Zespole Szkół w Serokomli również są dobre. W 2004 r. do istniejącej części szkoły 

dobudowano część gimnazjalną. W 2009 r. wybudowano boisko przyszkolne „Orlik”, 

natomiast w 2013r. wybudowano plac zabaw przy Zespole Szkół w Serokomli. 

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół w Serokomli realizowano projekt w 

całości finansowany ze środków unijnych z „Kapitału Ludzkiego” pn. „Indywidualizacja 

procesu nauczania w klasach I – III ” na kwotę ok. 80 000 zł. Szkoły uczestniczą corocznie 

w realizacji programów z „edukacji ekologicznej” współfinansowanych przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Szkoła Podstawowa 

w Krzówce uczestniczyła w realizacji programu „Wesoła Szkoła”. 

Spośród zebranych w Urzędzie Gminy Serokomla danych statystycznych dotyczących 

wyników testów gimnazjalnych można odnotować wyraźny wzrost ogólnego wyniku testów 

gimnazjalnych, których ogólny poziom w roku 2011 wynosił 40,6%, w roku 2012 - 51,6% a 

w roku 2013 - 54,5%. Jednocześnie warto zauważyć, że zmniejsza się wskaźnik uczniów 

z niskimi wynikami egzaminu gimnazjalnego (2012 – 55,0%, 2013 – 40,4%). 

Należy zauważyć, iż wskaźnik komputeryzacji szkół w gminie Serokomla wynosi 100%. 

Tabela 8. Wskaźnik komputeryzacji 2012. Źródło: dane GUS 

Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych 

udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu 

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych % 100,00 

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych % 100,00 

uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów 

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych osoba 14,40 

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych osoba 13,60 

 

Na terenie gminy znajduje się 1 przedszkole prowadzone przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, do którego w roku 2012 na 90 wolnych miejsc uczęszczało 86 dzieci. 

Z wywiadów pogłębinych dowiadujemy się, że poziom zadowolenia z jakości 

edukacji szkolnej nie jest pozytywny. Wyniki testów po szkole podstawowej i wyniki 

egzaminów gimnazjalnych są poniżej średniej powiatowej i wojewódzkiej. - Trudno mi 

ocenić jakość edukacji szkolnej, wiem, że jest taki wymóg, że Wójt Gminy przedkłada Radzie 

Gminy wyniki egzaminów, testów gimnazjalnych, no i nie jest z tym najlepiej. Wyniki były 

poniżej średniej wojewódzkiej ostatnio. Ale wyniki nie zależą tylko od poziomu wykładów 

nauczycieli, od ich pracy. Mogłoby być lepiej z tymi wynikami. 
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- A co według Pani składa się na te niskie wyniki? 

- Myślę, że składa się na to fakt, że jest zbyt mało środków na zajęcia pozaszkolne, może 

gdyby było więcej środków unijnych na pracę z uczniami mniej zdolnymi, oddzielnie na 

pracę z bardziej zdolnymi, byłoby inaczej. No i młodzież widzi, że nie ma pracy, nie ma 

więc motywacji do nauki.” 

Z wywiadów pogłebionych dowiadujemy się, iż kadra nauczycielska w gminie jest na 

wysokim poziomie, z długim stażem pracy, która się ciągle doskonali. Problem niskich 

wyników leży być może w niskiej motywacji uczniów do nauki. 

„Wie Pan, ja zajmuję się dziećmi w wieku przedszkolnym i nauczaniu początkowym. Także 

na tym etapie to mogę powiedzieć, że dzieci są chętne, widać, że chcą się uczyć. Natomiast 

słyszę od nauczycieli, że ten drugi etap szkoły podstawowej, klasy 4-6, no i gimnazjum, to 

brakuje już uczniom motywacji do nauki. Zwłaszcza w klasach 4-6, bo wiedzą, że i tak 

pójdą tutaj do gimnazjum. Nie ma konkurencji. Czy napiszą dobrze ten egzamin czy nie. 

Jedynie w gimnazjum niektórym zależy. Myślę, że kadra nauczycielska jest na wysokim 

poziomie, nauczyciele są z dużymi stażami pracy, doskonalą się w ramach swoich 

przedmiotów. Gdyby uczniowie chcieli, mieli motywację, wyniki byłyby lepsze. Bo nie są 

za dobre w naszej szkole.” 

Nauczyciele, w opini mieszkańców, twierdzą że młodzież przeżywa ogromne problemy, które 

przekładają się na poziom nauczania w szkołach.  
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Wykres 18. Poziom zadowolenia z jakości edukacji szkolnej. 

 

Ankietowani mieszkańcy są raczej zadowoleni z poziomu edukacji szkolnej w sumie w 44%, 

w 34% deklarują umiarkowane zadowolenie i w 10% wyrażają zdecydowane zadowolenie. 

Natomiast 34% odsetek ankietowanych wyraża niezadowolenie z jakości edukacji szkolnej. 

22% badanych posiada obojętne stanowisko.  

Z wywiadu pogłębionego dowiadujemy się, że przedszkole na terenie gminy jest tylko 

jedno, jednakże władze gminy rozmyślają utworzenie punktu przedszkolnego w miejscowości 

Krzówka. Obecne przedszkole od przyszłego roku zostanie przeniesione do nowo 

wybudowanego budynku, mieszczącego się w pobliżu istniejącego budynku. Oznacza to, iż 

wzrośnie ilość miejsc w przedszkolu publicznym w Serokomli, które zagwarantują 

wystarczającą ilość dla wszystkich chętnych.  

Wykres 19. Poziom zadowolenia z dostępu do przedszkola. 
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Z powyższego wykresu wynika, że mieszkańcy są raczej zadowoleni z dostępu do 

przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę - 40% mieszkańców. Dosyć duży 

odsetek mieszkańców bo aż 14% jest zdecydowanie zadowolona z przedszkola, a tylko 6% 

ankietowanych wyraża zdecydowane niezadowolenie.  

5.2 Kultura 

W roku 2012 na terenie gminy funkcjonowała jedna Gminna Biblioteka Publiczna 

z filią w Charlejowie z księgozbiorem liczącym łącznie 15440 woluminów. Jakkolwiek na 

jedną placówkę biblioteczną przypada 2093 mieszkańców, to w przeliczeniu na 1000 osób 

można odnotować 158 czytelników bibliotek, gdzie jeden czytelnik wypożyczył około 25,1 

książek w ciągu roku. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 9. Biblioteki – wskaźniki. Źródło www.stat.gov.pl 

Kategoria Jednostka miary Wartość 

ludność na 1 placówkę biblioteczną osoba 2093 

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności wol. 3689,4 

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności osoba 158 

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach wol. 
25,1 

Poziom zadowolenia mieszkańców z dostępu do gminnej biblioteki przedstawia poniższy 

wykres.  

Wykres 20. Dostęp do gminnej biblioteki.  
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Ankietowani mieszkańcy gminy w 84% deklarowali zadowolenie z dostępu do biblioteki 

w 52% i zdecydowane zadowolenie w 32%. Tylko 8% badanych opowiedziało się za tym, że 

są niezadowoleni z dostępu do biblioteki.  

Z pogłębionego wywiadu dowiadujemy się, że dostęp do biblioteki zapewniony jest 

w Serokomli, oraz w filii w Charlejowie. Potrzeby wskazują na utworzenie filii w Krzówce, 

gdyż w tej miejscowości jest szkoła. Do niektórych miejscowości dowozi się książki, w celu 

zwiększenia ich asortymentu, np. do Charlejowa.  

Rada Gminy Serokomla na sesji Rady w dniu 30 grudnia 2013r. podjęła uchwałę 

o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury, w skład którego będzie wchodzić Gminna 

Biblioteka Publiczna w Serokomli i jej filia w Charlejowie. 

5.3 Służba zdrowia 

Podstawowe funkcje ochrony zdrowia w Gminie Serokomla sprawuje Samodzielny 

Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej  w Łukowie, który swą działalnością w zakresie 

podstawowej opieki  zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i stomatologii 

obejmuje mieszkańców  gminy Serokomla. Gabinet nocnej i świątecznej opieki lekarskiej 

mieści  się w Wojcieszkowie. Placówka Pogotowia Ratunkowego mieści się w Łukowie 

Na terenie Gminy funkcjonują: 

- 1 ośrodek zdrowia 

- 2 punkty apteczne 

- 4 prywatne gabinety lekarskie/w tym - 2 stomatologiczne, 1 urologiczny, 1 medycyny pracy. 

Tabela 10. Opieka zdrowotna 2011, 2012 rok. Źródło: dane GUS www.stat.gov.pl 

PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA  

(STAN W DNIU 31 XII) 

  
Jednostka 

miary 
2011 2012 

Przychodnie 

Ogółem ob. 1 1 

Publiczne ob. 1 - 

praktyki lekarskie na wsi ob. 1 1 

placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. 

ludności 
ob. 

2 2 

Przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu 

przychodnie ogółem ob. 1 1 
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Podstawowa opieka zdrowotna - porady 

porady ogółem 

Ogółem jd 10221 9395 

przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu jd 10221 9395 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna - porady lekarskie 

porady lekarskie ogółem 

Ogółem jd - 9395 

APTEKI I PUNKTY APTECZNE 

Punkty apteczne 

punkty apteczne ob. 2 2 

Jak wynika z poniższego zestawienia w sumie 48% badanych jest niezadowolona 

z poziomu opieki zdrowotnej w gminie Serokomla. W porównaniu tylko 32% objętych 

badaniem wykazuje zadowolenie z opieki zdrowotnej w gminie. 18% badanych przejawia 

obojętność do tematu. 

Wykres 21. Poziom zadowolenia z dostępu do usług medycznych. 

 

5.4 Pomoc społeczna 

W gminie Serokomla występuje większy niż w skali województwa i powiatu odsetek 

osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Zmniejsza się natomiast w gminie 

wskaźnik mieszkańców żyjących poniżej minimum socjalnego, uprawniającego do pomocy 

socjalnej. W roku 2010 wskaźnik ten wynosił 16,78%, w 2011 – 15,3%; w 2012 już 14,09%. 

Według danych GUS-u wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej wyniosły w roku 2011 - 2 344 065,25 zł, a w 2012 - 2 399 102,74 zł, co oznacza 
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wzrost o 55037,49 zł. W zakresie dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2011 roku 

wyniosły one 2 830,90 zł. a w 2012 roku 2 874,98 zł. 

Wykres 22. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem. Źródło: 

www.stat.gov.pl 

 

 

 

Realizacją zadań własnych i zleconych w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej oraz innych ustaw w gminie Serokomla zajmuje się Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

 

Struktura organizacyjna i kadrowa ośrodka w latach 2010-2013 

W roku 2010 i 2011 w skład struktury organizacyjnej Ośrodka przedstawiał się następująco: 

kierownik, główny księgowy, 3 specjalistów pracy socjalnej, pracownik realizujący zadania 

z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych. 

W roku 2010, 2011 nie przeprowadzano procedur naboru. Pomocą w sprawach biurowych 

były stażystki z Urzędu Pracy w Łukowie. 

W roku 2012 w skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzili: 

kierownik, główny księgowy, 3 specjalistów pracy socjalnej, pracownik socjalny, pracownik 

realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków 

mieszkaniowych, 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie na świadczenie usług 

specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 1 osoba zatrudniona na umowę 

zlecenie świadcząca usługi opiekuńcze w okresie I-IX 2012. 
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W roku 2013 w skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzili: 

kierownik, główny księgowy, 3 specjalistów pracy socjalnej, pracownik socjalny, asystent 

rodziny zatrudniony na umowę zlecenie, pracownik realizujący zadania z zakresu świadczeń 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych plus 1 pracownik 

zatrudniony na zastępstwo, 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie na świadczenie usług 

specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli liczba osób 

w rodzinach i rodzin korzystających z jego pomocy wynosiła w latach 2010-2013: 

Wykres 23. Liczba osób w rodzinach i rodzin korzystających z GOPS w 2010-2013. Opracowanie własne na 

podstawie danych GOPS w Serokomli. 

 

 

 

Odnosząc się do świadczeń rodzinnych warto zaznaczyć, że w 2012 roku 312 rodzin 

otrzymywało zasiłki rodzinne na 654 dzieci, w tym na 590 dzieci do 17 roku życia. 
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Tabela 11. Świadczenia rodzinne w 2012 r.. Źródło: www.stat.gov.pl 

Kategoria 
Jednostka 

miary 
wartość 

rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci rodzina 
312 

dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny - ogółem osoba 
654 

dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny 
osoba 

590 

udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku 
% 

67,0 

 

Ogólnie można powiedzieć, że kwota świadczeń rodzinnych w 2012 roku wyniosła 1.473 tys. 

zł, kwota zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami) wyniosła 1.094 tys. zł, zaś kwota zasiłków 

pielęgnacyjnych wyniosła 128 tys. zł. 

Tabela 12. Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku 2012 – ogółem. Źródło: www.stat.gov.pl 

Kategoria 
Jednostka 

miary 
wartość 

kwota świadczeń rodzinnych tys. zł 1473 

kwota zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami) tys. zł 1094 

kwota zasiłków pielęgnacyjnych tys. zł 128 

 

Z najnowszych danych uzyskanych bezpośrednio z Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli 

dotyczących 2013 roku wynika, iż Ośrodek obejmował różnymi formami pomocy 212 rodzin, 

w których żyło 836 osób, 407 osobom przyznano świadczenia. 

Wsparcie systemem pomocy objęło więc 19,7 % ludności. W 2013 roku pracownicy socjalni 

przeprowadzili 475 wywiadów środowiskowych, rozeznając środowiska pod względem ich 

sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej, wydano 578 decyzji 

administracyjnych.  
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Tabela 13. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w 2013 r. 

Formy Pomocy 
Rzeczywista liczba osób/ ilość 

świadczeń 

Razem 10 

Składki zdrowotne 12/126 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 

miejscu zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

3/521 

 

Realizując zadania własne, finansowane z budżetu Gminy w 2013 roku pomoc otrzymało 

(decyzje) 404 osoby w formie: zasiłków okresowych, celowych, pokrycia kosztów 

wyżywienia w szkołach i przyznania zasiłków celowych na zakup żywności w ramach 

wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz częściowego 

dofinansowania kosztów pobytu mieszkańca Serokomli w domu pomocy społecznej. 

Tabela 14. Formy pomocy w zakresie zadań własnych gminy w 2013 r. 

L.p. Formy pomocy 
Rzeczywista liczba osób / ilość 

świadczeń 

 Razem 409 

1 Zasiłki stałe 15/162 

2 Zasiłki okresowe 70/274 

3 Zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym: 

- zasiłek specjalny celowy; 

- zasiłki celowe w ramach wieloletniego 

programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 

- zasiłek celowy na porycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

74/x 

23/26 

33/57 

 

0 

4 Posiłek w tym dla dzieci 287/ 93.244 

5 Usługi opiekuńcze 1/218 

6 Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 1/12 

 

Pomoc w formie zasiłków celowych była przyznawana głównie na zakup żywności, odzieży, 

częściowe pokrycie kosztów zakupu leków, leczenia, opału itp.  

Ustawowym obowiązkiem ośrodków pomocy jest wykonywanie pracy socjalnej, która 

ma na celu: 
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 podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin; 

 podejmowanie działań w zakresie uzyskiwania alimentów; 

 udzielanie pomocy przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania renty 

rodzinnej, socjalnej, itp.; 

 uczenie racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi; 

 udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw dotyczących przemocy w rodzinie, 

uzależnień alkoholowych; 

 współpracę z różnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy, a w szczególności: 

pedagogami szkolnymi, kuratorami zawodowymi i społecznymi, zespołem orzekającym 

niepełnosprawność, centrum pomocy rodzinie, służbą zdrowia, domami pomocy 

społecznej, zakładami opiekuńczo-leczniczymi, policją, ZUS, zakładem energetycznym, 

Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi, powiatowym urzędem pracy itp. 

W 2013 roku pracownicy socjalni tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy pracą socjalną 

objęli 100 rodzin, liczba osób w rodzinach 362. W celu wzmocnienia skuteczności 

zawodowych działań prowadzonych w formie pracy socjalnej, wprowadzono nowe narzędzie 

pracy – kontrakty socjalne. W 2013 r. zawarto 24 kontrakty socjalne z osobami/rodzinami 

obejmowanymi pomocą społeczną przez GOPS w Serokomli. W efekcie pracy prowadzonej 

w oparciu o kontrakt socjalny 12 osób podniosło lub nabyło nowe kwalifikacje. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania związane ze świadczeniami 

rodzinnymi polegającymi na przyznawaniu i wypłacie: 

1. zasiłku rodzinnego oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

 urodzenia dziecka; 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 

 samotnego wychowania dziecka; 

 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; 

 rozpoczęcia roku szkolnego; 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat, 

dojazdy); 

 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 

2. świadczenia opiekuńczego 

 zasiłek pielęgnacyjny 

 świadczenie pielęgnacyjne 
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Liczba decyzji wydanych w 2013 r. w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych
6
: - 581 

Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne:  - 348 

Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w tym:  - 299 

 na jedno dziecko:  - 97 

 na dwoje dzieci - 124 

 na troje dzieci  - 58 

 na czworo i więcej - 20 

Jednocześnie w Ośrodku realizowane są świadczenia wskazane w ustawie o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. Realizacja w/w ustawy polega na: 

1. przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

przysługującego osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji – 21  

 liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenie - 28 

2. podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

 liczba wydanych decyzji dot. zwrotu świadczeń 0; 

 liczba dłużników na terenie gminy – 16;  

 wezwano do złożenia oświadczenia i przeprowadzenia wywiadu 

alimentacyjnego – 15 dłużników (7 złożyło oświadczenie i przeprowadzono 

wywiad, 6 nie stawiło się po dwukrotnym wezwaniu, 2 wezwanych 

przedłożyło dokumenty o całkowitej spłacie należności). 

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po 

tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy 

zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej pieniężnej ze środków budżetowych 

pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych. Na podstawie złożonych wniosków wydano 15 postanowienia 

dotyczących informacji o sytuacji rodzinnej, materialnej, pomocy udzielanej wnioskodawcy 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz opinię co do zasadności przyznania pomocy 

pieniężnej. 

W 2013 roku na świadczenia społeczne w ramach zadań własnych GOPS w Serokomli 

wykorzystał środki finansowe na łączną kwotę 445 986 zł w tym w ramach zadań zleconych 

(specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 14 967 zł.) 

                                                           
6
 Jedna decyzja dotyczy kilku osób w rodzinie. 
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Tabela 15. Analiza finansowa GOPS w 2013 roku 

L.p. Rodzaje świadczeń Wykonanie w zł 

1 Świadczenia finansowane w ramach zadań 

własnych i zleconych 

 w tym: 

445.986 

 

2 Składa zdrowotna 5.667 

3 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

14.967 

4 Zasiłek stały  74.709 

5 Zasiłek okresowy  

w tym: 

środki własne 

dotacja 

120.014 

 

1.070 

118.944 

6 Posiłek /Program Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania/ 

w tym: 

budżet Gminy 

budżet Wojewody 

w tym:  

- posiłek dla dzieci 

- zasiłek z Programu 

- wyposażenie 

- pomoc bez wywiadu  

113.575 

 

 

   34.262 

   79.313 

 

   93.244 

   15.200 

     4.533 

       598 

7 Zasiłek celowy i w naturze ogółem  27.997 

 

 Usługi opiekuńcze 2.448 

8 Odpłatność za pobyt w domu pomocy 

społecznej 
26.633 

9 Pozostałe wydatki – w tym: Dzień Seniora 6.428 

10 Rodziny zastępcze  11.022 

11 Zespół Interdyscyplinarny 443 

11 Asystent rodziny 19.423 

13 Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (200) 22.660 
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Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń 

z Funduszu Alimentacyjnego w 2013 r. – 25.402,33 zł. 

W roku 2013 podejmowane były również działania na rzecz środowiska lokalnego. 

Głównym ich celem była aktywizacja i integracja społeczeństwa naszej gminy. Do tych 

działań zaliczyć należy: Imprezę integracyjną Bądźmy Razem - współorganizowana 

z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie nad Zalewem Zimna Woda dla 70 (dzieci 

i opiekunowie); troje dzieci skorzystało z wypoczynku letniego (PCPR), Spotkanie Wigilijno-

Opłatkowe w Charlejowie dla osób z terenu okolic Krzówki i Charlejowa 21 osób; Dzień 

Seniora zorganizowany w Szkole w Serokomli – 26 osób. 

W kręgu zainteresowania i działań pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 

znajdują się również osoby w podeszłym wieku. Wynikiem tego zainteresowania była 

realizacja w II połowie 2013 r. programu konkursowego w formie wspierania realizacji 

zadania publicznego przez Wojewodę Lubelskiego. Głównym celem projektu była poprawa 

jakości życia osób starszych z zainspirowaniem do utworzenia w gminie Serokomla – Klubu 

Seniora. Realizacja projektu składała się z czterech działań skupiających się na organizacji 

spotkań dla osób starszych połączonych z wykładami na temat zdrowego i aktywnego stylu 

życia, zajęć w zakresie pokonywania barier w komunikacji międzypokoleniowej, zajęć 

ruchowych- gimnastyce, wykonanie broszury „ Jesień życia – czas Seniora zawierającą m.in. 

porady, anegdoty itp. Skupiając się na organizacji czasu wolnego realizowano wspólne 

biesiadowanie, konkursy integracyjne oraz wyjazd „Cudze chwalicie, swego nie znacie”- 

polegający na zwiedzaniu zakątków najbliższej okolicy (Sanktuarium Matki Bożej Żołnierzy 

Września w Woli Gułowskiej, cmentarz parafialny w Turzystwie, Kościół p.w. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei, kopiec w Okrzei, Muzeum Henryka Sienkiewicza 

w Woli Okrzejskiej. Spotkanie zakończyło się ogniskiem integracyjnym. Nawiązany został 

kontakt z działaczkami sąsiedniej gminy z miejscowości Hordzieżka. Organizacja Dnia 

Seniora połączonego ze spotkaniem opłatkowym dla osób starszych, przy współpracy 

młodzieży i pracowników Zespołu Szkół w Serokomli  

Oprócz form działalności wynikających z zakresu zadań własnych i zleconych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli w latach 2010 - 2013 roku realizował 

następujące programy: 

 

1. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Celem tego Programu jest wspieranie samorządów gminnych w realizacji zadania własnego 

o charakterze obowiązkowym tj. dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go 
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pozbawionym. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych 

z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. Jego beneficjentami są rodziny lub 

osoby, których dochód nie przekroczył kwoty 150% kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

Tabela 16. Realizacja programu dożywiania w Gminie Serokomla w latach 2010-2013. Źródło: dane GOPS 

Serokomla 

Rok Liczba osób objętych programem W tym korzystających z posiłku dzieci 

2010 385 303 

2011 386 297 

2012 373 265 

2013 364 287 

W 2013 r. w ramach w/w Programu doposażono stołówkę szkolną w sprzęt niezbędny do 

funkcjonowania.  

 

2. „Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie Serokomla- uwierz w siebie” 

Celem ogólnym projektu była poprawa jakości życia osób bezrobotnych, 

poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu będących w wieku aktywności 

zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Cel główny osiągany był poprzez realizację celów szczegółowych, do których 

zaliczono między innymi: upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie, 

zwiększenie i podwyższenie kwalifikacji osób bezrobotnych, podniesienie motywacji do 

podjęcia zatrudnienia i podwyższenie samooceny osób zagrożonych wykluczeniem, nabycie 

umiejętności poruszania się na rynku pracy, zmiana postaw pasywnych na aktywne osób 

zagrożonych wykluczeniem, wzrost nabycia umiejętności społecznych, kompetencji 

życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, 

rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, w których zastosowano 

aktywizację edukacyjną, społeczną i zawodową jako nowe formy wsparcia indywidualnego 

i środowiskowego.  

W 2010 r. projektem objęto 8 osób, w 2011 r. 10 osób, w 2012r. 25 osób, w 2013 r. 12 

osób. Dobór grupy docelowej został dokonany na podstawie dokumentacji opisującej sytuację 

materialno-bytową, potencjału własnego. Rekrutacja została przeprowadzona przez 

pracowników socjalnych podczas wywiadów środowiskowych. 
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Rezultaty projektu mierzone były przy wykorzystaniu wskaźników twardych 

i miękkich. 8 beneficjentów zakończyło udział w projekcie, objęci zostali kontraktami 

socjalnymi, które zrealizowali uzyskując gotowość do pracy. Ponadto projekt przyczynił się 

do osiągnięcia rezultatów miękkich dotyczących umiejętności społecznych , kompetencji 

życiowych, zmiany postaw, poprawę umiejętności komunikacyjnych, rozwój umiejętności 

zarządzania czasem, wzrost pewności siebie, podniesienie motywacji do podjęcia działań 

zmierzających w kierunku aktywizacji zawodowej, podniesienia umiejętności 

interpersonalnych i organizacyjnych. Monitorowanie rezultatów odbywało się w kwartalnych 

okresach sprawozdawczych. Po zakończeniu rocznej realizacji przygotowana została 

informacja potraktowana jako raport ewaluacyjny niezbędny do podsumowania działań 

i wprowadzenie ewentualnych zmian w realizacji projektu. 

 

3. Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby 

niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminny miejsko-wiejskie 

  Celem programu realizowanego w 2010 r. było wyrównywanie szans w zdobyciu 

wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, mających stałe 

zameldowanie na terenie naszej gminy. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa dla 

wnioskodawców, w ramach programu, może obejmować następujące koszty:  

- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,  

- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub 

psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),  

- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu 

komputerów,  

- kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych 

(w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu 

mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),  

- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 

 

4. Nie tylko opieka ale i przyjaźń 

Usługa realizowana w ramach Programu Integracji Społecznej finansowaną ze środków 

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowana w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Serokomla w okresie do 31 marca 2010 roku. 

- świadczenie usług opiekuńczych, spotkania z osobami starszymi niepełnosprawnymi, 

robienie zakupów, przygotowywanie-pomoc w przygotowywaniu posiłków, pomoc  
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w robieniu porządków, praniu, załatwianie spraw urzędowych, ustalanie wizyt lekarskich, 

wspólne spędzanie czasu: wspólne rozmowy, spacery przyczyniające się do zapewnienia 

kontaktu z otoczeniem; 

- spotkanie integracyjne- „Wieczór Seniora” spotkanie dzieci i młodzieży oraz osób starszych 

do założenia Kluby Seniora oraz do aktywnego udziału w usłudze wzmocnienie integracji 

międzypokoleniowej, kształtowanie pozytywnego obrazu starości w świadomości społecznej; 

w 2009 r. 

- spotkanie integracyjne- „Gwiazdka Betlejemska-wspólne kolędowanie” w 2009r. 

- odbiorcami usługi były osoby starsze, niepełnosprawne, mające trudności w funkcjonowaniu 

w życiu codziennym. Osoby te zamieszkiwały na terenie gminy Serokomla, miały utrudniony 

dostęp do otoczenia: sklepu, ośrodka zdrowia itp. Miały problem z dotarciem do nich ze 

względu na wiek i stan zdrowia. 

 

5.5 Organizacje społeczne i sport 

W gminie Serokomla działa 5 organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie 

Mieszkańców Gminy Serokomla, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Polesie”, Uczniowski 

Ludowy Klub Sportowy „Polesie’, Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli i Ochotnicza Straż 

Pożarna w Charlejowie. Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli posiada status organizacji 

pożytku publicznego. 

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla istnieje od grudnia 2008r. Zrzesza 

ok. 30 członków. Główne cele statutowe to: działalność na rzecz integracji społeczeństwa, 

działalność w dziedzinie kultury, sportu i edukacji. Aktywnie angażuje się w organizowanie 

lokalnych imprez takich jak dożynki gminno-parafialne, Dzień Dziecka, Dzień Seniora. 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Polesie” istnieje od 1973r., na początku swojej 

działalności istniał pod nazwą LZS. Zrzesza ok. 50 członków czynnie grających w piłkę 

nożną w rozgrywkach ligowych. Corocznie przystępuje do Konkursu na usługi publiczne, 

ogłaszanego przez Wójta Gminy Serokomla i realizuje te usługi na zasadzie powierzenia 

zadania. 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Polesie” przy Szkole Podstawowej 

w Serokomli istnieje od 1999r. Corocznie składa ofertę w konkursie ogłaszanym przez Wójta 

Gminy na usługi publiczne w temacie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród 

młodzieży szkolnej. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli powstała w 1925r. Obecnie liczy 41 

członków, honorowych – 2. W 1997 r. OSP w Serokomli została włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jest organizacją pożytku publicznego. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejowie została założona przez dziedzica, 

ziemianina Stanisława Łąkawskiego w 1920r. Zrzesza 21 członków. 

Na terenie gminy Serokomla funkcjonuje jedna parafia rzymsko – katolicka pw. św. 

Stanisława. Obecny kościół powstał w latach 1930-40, został konsekrowany w roku 1947 

przez bpa Ignacego Świrskiego.  

6. Diagnoza sytuacji społecznej gminy 

6.1 Analiza problemów społecznych na podstawie danych instytucji 

Wg danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli, przedstawionych 

zbiorczo w poniższej tabeli, dominującymi problemami społecznymi na terenie Gminy w 

latach 2010-2013 były: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz bezrobocie.  

Tabela 17. Powody przyznania pomocy mieszkańcom w latach 2010-2013 wg danych GOPS Serokomla. 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ 
LICZBA RODZIN OGÓŁEM 

 2010 2011 2012 2013 

Ubóstwo 184 159 143 164 

Sieroctwo 0 0 0 0 

Bezdomność 0 1 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 0 7 0 0 

W tym: 

wielodzietność 
0 7 0 0 

Bezrobocie 98 71 63 77 

Niepełnosprawność 48 48 43 55 

Długotrwała lub ciężka choroba 114 117 105 110 

Bezradność w sprawach opiek.-wych. i 

prowadzenia gospodarstwa domowego - 
87 84 75 89 
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ogółem 

W tym: 

Rodziny niepełne 
15 19 20 25 

Rodziny wielodzietne 52 53 43 49 

Przemoc w rodzinie 0 0 0 1 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 

Alkoholizm 32 35 29 29 

Narkomania 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 
1 2 1 1 

Brak umiejętności w przystosowaniu do 

życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiek.-wych. 

0 0 
Brak 

danych 
0 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 2 3 5 4 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 1 0 0 

 

a) ubóstwo 

Dominującym problemem społecznym w gminie Serokomla jest ubóstwo. Jak obrazuje 

powyższy wykres, liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu ubóstwa na przestrzeni 

ostatnich trzech lata regularnie spadała. W 2013 r. pomoc z tytułu ubóstwa otrzymało 146 

rodzin tj. 65,18 % z 224 rodzin objętych pomocą społeczną.  
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Wykres 24. Pomoc udzielona z powodu ubóstwa w latach 2010-2013. 

 

  

b) długotrwała lub ciężka choroba 

Drugim w kolejności problemem społecznym w gminie jest długotrwała lub ciężka choroba. 

Również liczba rodzin, otrzymujących pomoc z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

w latach 2010-2012 zmalała o 9 rodzin. W 2013 r. z tego tytułu pomocą zostało objętych 110 

rodzin tj. 49,11% z 224 rodzin objętych pomocą społeczną. 

Wykres 25. Pomoc udzielona z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2010-2013. 

 

 

c) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 
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Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego w roku 2012 spadła o 13,79% w stosunku do 2010 r. 

W 2013 r. z tego tytułu pomocą objęto 89 rodzin, tj. 39,73 % wszystkich, w tym: rodziny 

niepełne (25 tj. 11,16 %) i wielodzietne (49 tj. 21,87%). 

Wykres 26. Pomoc udzielona z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego w latach 2010-2013 

 

 

d) bezrobocie 

Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie wskazują, że w 2013 r. największe bezrobocie 

jest odczuwalne w sektorze przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu hurtowego i 

detalicznego (Dane PUP w Łukowie). Dokładne dane prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 18. Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Łukowie (2013 r.) Źródło: Obliczenia własne na podstawie 

danych PUP w Łukowie. 

Sektor N % 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 187 2% 

Górnictwo i wydobywanie 8 0% 

Przetwórstwo przemysłowe 2346 27% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
16 0% 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
73 1% 

Budownictwo 1586 18% 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
1986 23% 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 279 3% 
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Transport i gospodarka magazynowa 344 4% 

Informacja i komunikacja 56 1% 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 105 1% 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 29 0% 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 142 2% 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 220 3% 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
466 5% 

Edukacja 306 4% 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 170 2% 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 82 1% 

Pozostała działalność usługowa 270 3% 

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 
4 0% 

Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0% 

Działalność niezidentyfikowana 67 1% 

  8742 100% 

 

W regionie puławskim, do którego należy powiat łukowski stopa bezrobocia wynosiła 13,6%. 

Można powiedzieć, że w gminie Serokomla stopa bezrobocia jest tożsama w porównaniu do 

powiatu łukowskiego (12,7%).W latach poprzednich stopa bezrobocia wynosiła 13,2% - 2012 

r. i 11,8% - 2011 r. Z uzyskanych od Powiatowego Urzędu Pracy danych wynika, że na 

przestrzeni trzech lat (2011- 2013) liczba bezrobotnych utrzymuje się na stałym poziomie 

między 213 a 242 osób, spośród których niewiele więcej jest kobiet (rok 2012: kobiety 141; 

mężczyźni – 101). Ponadto z informacji zebranych z Urzędu Gminy wynika, że skuteczność 

stosowanych form aktywizacji na rynku pracy jest niska z uwagi na faktyczny brak nowych 

miejsc pracy, jednak prowadzone są różnego rodzaju działania zmierzające do zmniejszenia 

liczby bezrobotnych, głównie poprzez projekty PO KL oraz programy PUP w Łukowie. 

W ciągu ostatnich 3 lat w gminie Serokomla można odnotować wzrost liczby bezrobotnych. 

Bezrobocie dotyka głównie osoby wchodzące na rynek pracy. W roku 2013 w kategorii 

wiekowej 18-24 było zarejestrowanych 37% bezrobotnych, w tym 47 kobiet i 42 mężczyzn; 

w kategorii wiekowej 25-34 było zarejestrowanych 37% bezrobotnych, w tym 55 kobiet i 40 

mężczyzn. Dokładne dane ze względu na kategorię wiekową oraz płeć przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 19. Bezrobotni w latach ze względu na płeć oraz kategorię wiekową (dane w liczbach). 

Kategorie Kobiety Mężczyźni Ogółem 

 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

18-24 48 48 47 41 46 42 89 94 89 

25-34 57 61 55 30 2 40 87 63 95 

35-44 9 19 19 5 8 16 14 27 35 

45-54 2 4 4 8 20 11 10 24 15 

55-59 5 6 4 5 8 2 10 14 6 

60-64 2 0 0 0 4 3 2 4 3 

Razem 123 138 129 89 88 114 212 226 243 

 

Wykres 27. Bezrobotni w kategoriach wiekowych (dane w %). 

 

 

Odnosząc się do liczby bezrobotnych ze względu na wykształcenie można powiedzieć, że 

najczęściej wśród bezrobotnych można spotkać osoby z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym (23%), zasadniczym zawodowym (26%) oraz gimnazjalnym i niższym 

(20%).  
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Wykres 28. Bezrobotni ze względu na wykształcenie (dane w %). 

 

 

Tabela 20. Bezrobotni w latach ze względu na płeć oraz wykształcenie (dane w liczbach). 

Kategorie 
Kobiety Mężczyźni 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Wyższe 13% 17% 14% 7% 7% 17% 

policealne i śr. zawod. 20% 17% 20% 18% 15% 16% 

średnie 

ogólnokształcące 
30% 24% 27% 20% 23% 18% 

zasadnicze zawodowe 24% 29% 25% 33% 28% 24% 

gimnazjalne i poniżej 13% 13% 14% 22% 27% 25% 

Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Najbardziej wyraźny spadek procentowy odnotowany został wśród osób pobierających 

świadczenia z powodu bezrobocia. Między rokiem 2010 a 2012 liczba rodzin korzystających 

z tego rodzaju zapomogi spadła o 35, a więc o 35,71%. W 2013 r. pomocą z tytułu bezrobocia 

objęto 77 tj. 34,37 % wszystkich rodzin, które korzystały z pomocy GOPS. 
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Wykres 29. Pomoc udzielona z powodu bezrobocia w latach 2010-2013. 

  

e) alkoholizm 

Problemem społecznym dotykającym mieszkańców gminy, a znajdującym 

odzwierciedlenie w gminnych statystykach jest alkoholizm. W odniesieniu do rodzin 

z problemem alkoholowym, z którymi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przeprowadziła rozmowy w 2010 roku było to 5 rodzin, w 2011 - 5 i w 2012 - 

3. Poza tym liczba osób, z którymi gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 

przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu 

w 2011 – 5 a w 2012 - 3. Liczba osób w stosunku, do podjęto czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu, to 5 (2011). Liczba osób, wobec 

których gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wystąpiła do sądu 

z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego w 2011 – 5. Liczba rodzin 

korzystających z pomocy materialnej, objętych pomocą z powodu uzależnienia lub 

nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny wynosiła kolejno 

w 2010 – 32, w 2011- 35, a w 2012 – 29. W 2013 r. z tytułu alkoholizmu pomocą GOPS 

objęto 29 rodzin, tj. 12,95 % rodzin, którym udzielono wsparcia. 
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Tabela 21. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

 2010 2011 2012 

Liczba członków komisji 5 6 6 

Liczba członków rodzin osób z problemem 

alkoholowym, z którymi GKRPA 

przeprowadziła rozmowy 

5 5 3 

Liczba osób, w stosunku do których 

GKRPA podjęła czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego 

0 5 Brak danych 

Liczba osób, w wobec których GKRPA 

wystąpiła do sądu z wnioskiem o 

zobowiązanie do podjęcie leczenia 

odwykowego 

0 5 Brak danych 

Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na funkcjonowanie 

GKRPA (w zł) 

4 800,00 2373,27 Brak danych 

Wielkość środków finansowych przeznacz. 

przez GOPS na pomoc rodzinom z 

problemem alkoholowym 

6 700,00 7000,00 6 000,00 

 

f) przemoc w rodzinie 

Problemem społecznym dotykającym rodziny w gminie jest także przemoc. Na terenie 

gminy utworzony został 1 Zespół Interdyscyplinarny oraz 1 Grupa Robocza. W 2012 r. 

sporządzono ogółem 11 Niebieskich Kart A, spośród których w 10 przypadkach procedurę 

wszczęła Policja, natomiast w 1 - jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zespół 

Interdyscyplinarny/Grupa Robocza sporządziły też 9 Kart C. Nie było przypadków 

sporządzenia Kart D. Na skutek zakończenia przemocy w rodzinie lub zrealizowania 

indywidualnego planu pomocy w 2012 r. Zespół Interdyscyplinarny/Grupa Robocza 

zakończyły 2 procedury ,,Niebieskiej Karty”. 

 Jak wynika ze sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego w Serokomli dot. realizacji 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w 2013 roku udzielono 

pomocy 1 trzyosobowej rodzinie w postaci interwencji kryzysowej. Łącznie w tym roku 

miało miejsce 9 działań interwencyjnych, gdzie podmiotem prowadzącym była gmina. Rok 

wcześniej nie zanotowano żadnej tego typu interwencji. 
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W 2013 roku przyczynami kwalifikującymi do pomocy udzielanej przez GOPS 

w ramach świadczeń społecznych była także niepełnosprawność (55 tj. 24,55 % wszystkich 

rodzin). Z pomocy korzystały również rodziny, w których wystąpiły zdarzenia losowe 4 

rodziny tj. 1,78 %); i 1 osoby trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego tj. 0,44 %), przemoc 1 osoba tj. 0,44%. Dana rodzina mogła wystąpić jednocześnie 

w więcej niż jednej przyczynie trudnej sytuacji.  

 

6.2 Analiza problemów społecznych na podstawie ankiet i wywiadów 

pogłębionych 

Problemy społeczne rodzin 

Zapytano respondentów z gminy Serokomla „Które z wymienionych problemów 

społecznych rodzin uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy?” Odpowiedzi 

respondentów przedstawia poniższy wykres.  

Wykres 30. Które z wymienionych problemów społecznych rodzin są najważniejsze? 

 

 

Wyniki badania pokazują, że w opinii ankietowanych mieszkańców gminy największym 

problemem społecznym rodzin w Gminie Serokomla jest bezrobocie, na które wskazało 35% 

badanych i alkoholizm - 16% ankietowanych. Na trzecim miejscu jeśli chodzi o liczbę 

wskazań znalazło się ubóstwo - 12%. Ponad połowa rodzin zamieszkujących na terenie gminy 

za najważniejsze problemy rodzin uważa te trzy wymienione wyżej. 12% ankietowanych 

zwraca uwagę na nieporadność życiową. 8% biorących udział w badaniu, jako problem 

społeczny wskazuje brak wsparcia psychologiczno-prawnego. Bezradność opiekuńczo-
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wychowawczą i niski poziom więzi między rodzinami i sąsiadami wskazało jedynie 6% 

ankietowanych.  

Problemy społeczne osób w podeszłym wieku 

Wyniki ankiet z pytania: „Które z wymienionych problemów społecznych osób w podeszłym 

wieku uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy?” przedstawia poniższy 

wykres. 

Wykres 31. Które z wymienionych problemów społecznych osób w podeszłym wieku uważa Pani/Pan za 

najważniejsze na terenie naszej gminy? 

 

 

Jak wynika z powyższych danych, 36% ankietowanych za największy problem społeczny 

zamieszkujących gminę osób w podeszłym wieku uważa izolację społeczną i samotność, 19% 

ankietowanych mieszkańców wskazuje na brak rozwiązań organizacyjnych dotyczących osób 

starszych w gminie. Badani wskazali również na problem izolacji rodzinnej i sąsiedzkiej oraz 

odrzucenie (17%), niepełnosprawność (15%), brak zorganizowanych form wspólnego 

spędzania (13%).  

Problemy społeczne dzieci i młodzieży 

Wyniki ankiet z pytania „Które z wymienionych problemów społecznych dzieci i młodzieży 

uważa Pani/Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy?” przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 32. Które z wymienionych problemów społecznych dzieci i młodzieży uważa Pani/Pan za najważniejsze 

na terenie naszej gminy? 

 

Z ankiet wynika, że ponad 26% pytanych osób twierdzi, iż problemem młodszego pokolenia 

mieszkańców gminy jest alkohol i papierosy, 14% wskazało na chuligaństwo, 32% na brak 

form organizowania czasu dla młodszego pokolenia. 19% ankietowanych uważa za problem 

społeczny dzieci i młodzieży w gminie Serokomla brak wzorców i autorytetów. 7% 

ankietowanych zwraca uwagę na dostęp dzieci i młodzieży do narkotyków, natomiast 2% 

wskazuje na przemoc ze strony rodziców. 

Problemy społeczne w obszarze edukacji 

Respondenci odpowiadali na pytanie „Które z wymienionych problemów społecznych 

w obszarze edukacji uważa Pani / Pan za najważniejsze na terenie naszej gminy?” Wyniki na 

tak zadane pytanie znajdują się na wykresie poniżej.   
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Wykres 33. Które z wymienionych problemów społecznych w obszarze edukacji uważa Pani/Pana za 

najważniejsze na terenie naszej gminy? 

 

Jak wynika z powyższego wykresu 54% ankietowanych mieszkańców gminy wskazało na 

brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, 30 % na 

niedostateczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Natomiast tylko 16% badanych 

wskazuje na brak placówek przedszkolnych.  

Problemy społeczne w obszarze kultury i sportu 

Problemy społeczne w obszarze kultury i sportu przedstawia poniższy wykres.   
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Wykres 34. Problemy społeczne w obszarze kultury i sportu. 

17%

17%

19%
21%

14%

12%

Nie w pełni wykorzystany
potencjał historii i kultury
regionu

Niewykorzystany potencjał
uzdolnionej i utalentowanej
młodzieży

Brak wiejskich świetlic i ognisk
kultury

Zbyt mało imprez i wydarzeo
środowiskowych

Brak lokalnego ośrodka, klubu
sportowego

Brak organizacji pozarządowych
inspirujących działalnośd
kulturalną i sportową

 

Z badań ankietowych wynika, że 17% pytanych osób uważa, że w gminie nie jest 

wykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży. 21% ankietowanych 

wskazało na zbyt małą liczbę imprez i wydarzeń kulturalnych w gminie, 12% na brak 

organizacji pozarządowych, które by inspirowały działalność kulturalną i sportową, 19% na 

brak świetlic wiejskich. W opinii 17% ankietowanych nie w pełni wykorzystany jest potencjał 

historii i kultury regionu. Tylko 14% objętych badaniem zaznaczyło że problemem 

społecznym w obszarze kultury i sportu jest brak lokalnego ośrodka bądź klubu sportowego.  

Problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej  

Mieszkańcy Gminy Serokomla uznali za najważniejsze następujące problemy społeczne 

w obszarze opieki zdrowotnej: 
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Wykres 35. Problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej. 

 

36% ankietowanych mieszkańców gminy Serokomla wskazuje na małą liczbę lekarzy 

specjalistów, 34% uważa, ze problemem społecznym w obszarze opieki zdrowotnej jest zbyt 

długi okres oczekiwania na wszelkie usługi medyczne. Dla ankietowanych problemem jest 

również mała liczba specjalistycznych gabinetów, na które zwraca uwagę 23%, a 6% 

pytanych osób zwraca uwagę na osoby przewlekle chore i niepełnosprawne i ich opiekę 

zdrowotną.  

Ważność obszarów życia społecznego 

W kwestionariuszu ankiety badani zostali poproszeni o udzielenie pytań odnoszących się do 

kwestii najważniejszych dotyczących ich miejsca zamieszkania. Ważność obszarów życia 

społecznego dokładnie opisuje poniższy wykres: 
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Wykres 36. Proszę wskazać w jakim stopniu uważa Pani/Pan wskazane poniżej zadania za ważne (bądź 

nieważne). 

 

Jak wynika z wykresu dla mieszkańców gminy Serokomla najważniejszą kwestią jest brak 

dostępu do lekarzy specjalistów, wskazuje na to ponad 93,6% ankietowanych. Bardzo ważna 

jest również pomoc dla dzieci z ubogich rodzin (80,9%) oraz pomoc psychologa terapeuty, 

profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Natomiast najmniej ważne dla 

ankietowanych jest poszerzenie oferty o oddział żłobkowy, likwidacja barier 

architektonicznych, czy założenie wolontariatu. 
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Z wywiadu pogłębianego dowiadujemy się, że mieszkańcy rzeczywiście mogą mieć 

problem z dostaniem się do lekarza specjalisty, gdyż na terenie gminy przyjmuje tylko 

niewielka ilość lekarzy specjalistów, po kilka godzin w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie. 

Gabinety specjalistyczne znajdujące się na terenie Gminy Serokomla to gabinety prywatne, 

które nie mają podpisanej umowy z NFZ, co powoduje konieczność opłat za korzystanie z ich 

usług. „Brakuje nam specjalistów. Mamy pediatrę raz na tydzień, dwa razy w tygodniu, 

ginekologa raz na dwa tygodnie. Mówi się o profilaktyce kobiet tyle przecież, to o czym tutaj 

mowa… Nie wspominam już chociażby o okuliście czy innych specjalizacjach. Owszem, 

w ośrodku pracuje kilka pielęgniarek, ale mają bardzo dużo pracy. Opieka jakaś jest też 

w szkole, ale uważam, że to nadal jest mało”. Wydaje się, na podstawie wywiadów 

pogłębionych, iż zauważalny jest również brak opieki całodobowej - „Nie mamy pomocy 

całodobowej tak jak mają sąsiednie gminy, nie mamy żadnych lekarzy specjalistów, a nawet 

na szczeblu powiatowym jest bardzo duży problem z dostępem, bo są długie kolejki.”  

Analizując te dane i opinie należy mieć na uwadze ogólnopolski stan opieki zdrowotnej 

i bardzo niskie oceny na każdym szczeblu – czy to wojewódzkim, powiatowym czy 

gminnym.  

 

6.3 Problemy i oczekiwania społeczne wg uczestników warsztatów 

Uczestnicy warsztatów następująco ocenili poziom integracji społecznej gminy: 

„Występują słabe więzi pomiędzy mieszkańcami, występują nieliczne przejawy wzajemnej 

pomocy i wspólnych działań”. Wskazali, iż pod względem społecznym gmina rozwija się 

powoli lecz systematycznie, rozwój blokują: bezrobocie i emigracja młodych, niż 

demograficzny, niska świadomość szans, instrumentów, które mogłyby pomóc w rozwoju 

społecznym, niepewność rynkowa. Wskazali na konieczność zaangażowania większej liczby 

ludzi, wyłonienia nowych liderów społecznych. W gminie istnieją dwa ośrodki aktywności: 

Serokomla i Charlejów.  

Uczestnicy warsztatów wskazali na następujące problemy społeczne występujące w gminie 

Serokomla: 
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Problemy dzieci 

i młodzieży 
Problemy rodzin 

Problemy osób starszych 

i niepełnosprawnych 

- brak placów zabaw (na 

terenie gminy) 

- brak boisk (dzieci i 

młodzież nie ma miejsc do 

wspólnego spędzania czasu 

wolnego) 

- za mało przedszkoli 

- brak lokalu (na działalność 

młodzieżową, wieczornice) 

- brak sprzętu sportowego 

(stoły do tenisa, siłownia, 

sprzęt nagłaśniający) 

- alkohol, papierosy, 

narkotyki – na każdym 

poziomie brak koordynatora 

- brak propozycji spędzania 

wolnego czasu 

- brak samoorganizacji dzieci 

i młodzieży 

- brak wolontariatu 

- brak lidera 

- eurosieroctwo 

- niezaradność  

- planowanie dzietności 

- zła sytuacja materialna 

(ograniczony rozwój dzieci) 

- niewystarczająca pomoc 

psychologiczna i 

pedagogiczna dot. 

wychowania dzieci, 

przemocy 

- ograniczone możliwości 

edukacyjne 

- eurosieroctwo 

- alkoholizm 

- bezrobocie 

- przemoc w rodzinie 

- brak wsparcia (grupa AA, 

psychoterapia) 

- ogólna akceptacja 

społeczeństwa (dot. 

alkoholików) 

- łatwy dostęp do alkoholu 

- brak narzędzi prawnych w 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholizmu 

- brak miejsc pracy na terenie 

gminy 

- bierność 

- niechęć zmiany sytuacji 

- brak aktywności (kursy, 

szkolenia) 

- duże odległości od 

ośrodków wsparcia 

- brak programów 

profesjonalnych dla ofiar, 

sprawców, dzieci 

- brak samoorganizacji 

- brak opieki (wolontariat) 

- mała aktywność osób 

starszych 

- brak przewodnika, lidera 

grupy 

- brak lekarzy specjalistów w 

miejscu zamieszkania 

- brak udogodnień 

niepełnosprawnych (brak 

podjazdów w urzędach i 

sklepach) 

- brak samoorganizacji 

- brak domów spokojnej 

starości 

- brak dofinansowania do 

leków i sprzętu 

rehabilitacyjnego dla osób 

przewlekle chorych 

 

Zebrani wskazali na następujące problemy, z którymi borykają się instytucje i organizacje 

społeczne działające gminie w obszarze społecznym: 

 

POMOC SPOŁECZNA 

- brak środków finansowych 

- brak specjalistów wykwalifikowanych na terenie naszej gminy (rehabilitant, logopeda) 
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- brak wsparcia psychologicznego dla rodziny(psycholog – dyżury) 

- brak miejsc pracy (bezrobocie), brak aktywnej współpracy z PUP 

- brak prawdziwej współpracy potrzebującego z instytucją (chcą coś - bez własnej pracy) 

- nieskuteczne prawo uniemożliwiające pomoc 

- brak działających na terenie gminy grup wsparcia typu grupa AA 

- brak pełnej współpracy z instytucjami działającymi na terenie powiatu (policja, sąd) 

- brak mieszkań socjalnych 

- nadmierna dokumentacja 

 

OCHRONA ZDROWIA 

- lekarz jest dojeżdżający, do godz. 13 

- niezadawalający dostęp do specjalistycznych usług medycznych (mało lekarzy specjalistów) 

- niezadawalający poziom usług medycznych 

- mało programów profilaktycznych 

- brak usług rehabilitacyjnych (duża odległość do tych środków, kolejki) 

-brak osób wykwalifikowanych na terenie naszej gminy (rehabilitant, logopeda) 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

-brak Posterunku Policji w gminie 

- problem alkoholizmu w rodzinie 

- niezadowalająca działalność służb i szybkość reagowania 

- brak programów profilaktycznych dot. bezpieczeństwa drogowego i przeciwpożarowego 

 

ORGANIZACJEI POZARZĄDOWE 

- zbyt mała ilość osób z pomysłem na jakikolwiek działania społeczne (małe zaangażowanie 

ludzie boją się udzielać społecznie, boją się posądzeń o korzyści finansowe z racji tych 

działań społecznych) 

- słabe więzi między mieszkańcami (ludzie zamykają się w domach, oglądają telewizję, 

korzystają z Internetu – środki masowego przekazu przyczyniły się do osłabienia kontaktów 

międzyludzkich) 

- za mała wiedza na temat pozyskiwania funduszy  

 

KULTURA 

- brak pomieszczenia na Gminny Ośrodek Kultury  
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- średni poziom życia kulturalnego, brak zaangażowania mieszkańców 

- trudno pozyskać fundusze np. na rekonstrukcję bitwy wrześniowej, ochronę pomników – 

ofiar II wojny światowej w Józefowie i w Serokomli. 

- brak oferty ze strony ośrodków kultury 

 

EDUKACJA 

- brak funduszy na zajęcia pozalekcyjne 

- utrudniony dostęp do korzystania z zajęć dodatkowych 

- mało sprzętu multimedialnego 

- rozszerzyć dostępność rodziców do psychologa/pedagoga 

- zwiększyć ilość przedszkoli 

- brak klas integracyjnych 

- zbyt krótki czas pracy logopedy 

 

SPORT 

- zwiększenie czasu pracy trenera 

- brak trenera dla seniorów 

- brak bazy sportowej w innych wsiach (boisko, basen, zaplecza socjalnego 

- zbyt mało środków na działanie klubów sportowych 

- skąpa oferta zajęć sportowych i rekreacyjnych 

 

W gminie istnieje infrastruktura społeczna, która może służyć jako baza do działania: 

- Serokomla: Parafia - sale na działalność parafialną, ZS – szkoła podstawowa, gimnazjum, 

przedszkole, orlik, stadion sportowy, plac zabaw, siłownia, sala gimnastyczna, świetlice 

wiejskie – sale, kuchnia, toalety, Biblioteka gminna – sala komputerowa, czytelnia, Remiza 

OSP – sala, kuchnia. W Serokomli działają: Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla, 

Klub Seniora, OSP, kluby sportowe 

- Charlejów: Biblioteka, OSP, siłownia, sala komputerowa, świetlica przy bibliotece, 

w Charlejowie działa KGW i OSP; 

- Krzówka: Szkoła Podstawowa, świetlica, plac zabaw, boisko; 

- Pieńki – świetlica; 

- Poznań – świetlica; 

- Wola Bukowska – świetlica; 

- Wólka – świetlica; 
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- Bronisławów – świetlica; 

- Hordzież – świetlica; 

- Ruda – świetlica; 

- Czarna – świetlica; 

- Nowa Ruda – budynek po szkole. 

 

6.4 Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- aktywna działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego, GKRPA 

- realizacja projektów finansowanych 

przez środków UE 

- wykwalifikowana kadra instytucji 

- doświadczenie w działaniu 

- grupa ludzi aktywnych 

- sprawnie działające instytucje 

i organizacje 

- dobra infrastruktura społeczna 

- dobra współpraca pomiędzy instytucjami 

i organizacjami 

- dobra komunikacja pomiędzy Urzędem 

Gminy a sołectwami 

- otwartość na nowe doświadczenia 

 

 

 

- zmniejszająca się liczba urodzeń 

- niewystarczająca liczba miejsc pracy 

- brak miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

- brak infrastruktury socjalnej: mieszkań 

chronionych, socjalnych 

- niewystarczające wyposażenie szkół 

w środki dydaktyczne (komputery, tablice) 

- brak specjalistów: psycholog, pedagog, 

logopeda 

- niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 

turystyczna 

- niewystarczający dostęp do lekarzy 

specjalistów, do rehabilitacji medycznej 

- niewystarczająca siatka połączeń 

komunikacji publicznej pomiędzy 

miejscowościami 

- brak instruktorów zajęć kulturalnych 

- małe zaangażowanie rodziców 

- brak dostępu do źródeł dofinansowania 

organizacji pozarządowych 

- brak specjalistów: prawnik, psycholog, 

osoba do realizacji specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

- niski budżet instytucji pomocy i integracji 

społecznej 

- duża zmienność przepisów prawa 

- bariery architektoniczne 

- brak samodzielnego komisariatu policji 

- rozluźnienie więzi społecznych – 



70 

 

znieczulica, bierność społeczna 

- mała aktywność społeczeństwa 

- brak zaangażowania młodzieży w prace 

społeczne 

- bezrobocie i ucieczka młodych za granicę 

- brak wolontariatu 

- mała ilość organizacji 

- brak liderów wśród młodzieży 

- zbyt małe pozyskiwanie funduszy 

z zewnątrz na działalność społeczną 

(niewystarczająca kadra, szczegółowość, 

czasochłonność) 

- mało przedsiębiorców 

- duży odsetek osób korzysta z GOPS, PUP 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- rozwój przedsiębiorczości 

- rozwój turystyki, agroturystyki 

- rozwój handlu, 

- rozwój ekonomii społecznej 

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

- wymiana doświadczeń i czerpanie 

wzorców w ramach miast partnerskich 

- wsparcie szkoleniowe 

- tworzenie i wdrażanie specjalnych 

programów pomocowych 

- wykorzystanie zewnętrznych środków 

finansowych 

- rozwój społecznych grup wsparcia 

- wzrost znaczenia organizacji 

pozarządowych 

- polityka prorodzinna 

- migracje ludzi młodych za pracą 

- rozbicie więzi rodzinnych, społecznych 

- rozluźnienie standardów moralnych 

- rozwój patologii/uzależnień 

- powiększenie się obszaru dysfunkcji 

rodzinnych 

- wzrost agresywnych zachowań dzieci 

i młodzieży 

- wzrost liczby uzależnionych od alkoholu w 

tym kobiet 

- bezradność i bierność rodzin 

w rozwiązywaniu własnych problemów 

- brak zabezpieczenia społecznego na 

wypadek choroby, starości 

- wyuczona bezradność, roszczeniowość 

postaw 

- pogłębiające się ubożenie rodzin ubogich 

- starzenie się społeczeństwa i stopniowe 

wyludnienie 

- izolacja społeczna 

- bierność społeczna 

- negatywne nastawienie społeczne do osób 

zagrożonych marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym 

- choroby psychiczne 
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7. Planowanie działań 

7.1 Misja i wizja Gminy Serokomla 

Misja  

W sferze społecznej gmina Serokomla dąży do poprawy jakości życia mieszkańców oraz 

do przeciwdziałania marginalizacji najsłabszych grup społecznych przy wykorzystaniu 

aktywności i współpracy osób, rodzin, organizacji i instytucji. 

 

Wizja 

Gmina Serokomla jest gminą, która dąży do tego, aby być gminą otwartą i atrakcyjną 

dla mieszkańców, zapewniająca wszechstronny rozwój rodziny, bezpieczną, 

zachowująca tradycje lokalne i historyczne, ze sprawnie działającą służbą zdrowia, 

instytucjami w tym socjalnymi, z rozwiniętą i nowoczesną infrastrukturą, dbającą o 

ochronę środowiska i rozwój ekologicznego rolnictwa. 

Wizja rozwoju gminy zostanie zrealizowana poprzez działania z zakresu: sportu, rekreacji, 

turystyki, edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i społecznej. 

Kluczowym zadaniem władz Gminy Serokomla jest wspólne z instytucjami i organizacjami 

społecznymi działanie w celu zapewnienia wysokiego poziomu życia swoim mieszkańcom, 

a więc stworzenie możliwości i warunków do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Na 

szczególną uwagę zasługują osoby, które samodzielnie nie są w stanie włączyć się w szereg 

przemian podnoszących warunki życiowe społeczności lokalnej. Specjalistyczne wsparcie 

tych osób stworzy im szansę do rozwoju, a co za tym idzie przełoży się na spadek patologii 

społecznych w gminie.  

 

7.2 Cele strategiczne, operacyjne i zadania 

Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji 

w kapitał ludzki, system edukacji, aktywność obywatelską, poprawę sytuacji materialnej, co 

przekłada się na działania na rzecz poprawy zatrudnienia oraz budowania lokalnego rynku 

pracy. Kompleksowa pomoc osobom z problemami społecznymi powinna opierać się ponadto 

na profilaktyce, systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej i wczesnym reagowaniu 

na dostrzegane deficyty. Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji społecznej gminy 

Serokomla połączona z badaniami ankietowymi, opiniami ekspertów zgromadzonych na 

warsztatach strategicznych, pozwoliła wyodrębnić następujące cele strategiczne: 
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 Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i uzależnieniom oraz zapobieganie ich 

skutkom 

 Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

 Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym 

 Rozwój aktywności społecznej 

 

Następnie w ramach poszczególnych celów strategicznych wyodrębniono cele operacyjne 

i zadania. 

 

7.3 Harmonogram wdrażania strategii 

 

Cele strategiczne 
Cele 

operacyjne 
Zadania Wykonawcy Budżet 

Przeciwdziałanie 

bezrobociu, 

ubóstwu i 

uzależnieniom 

oraz 

zapobieganie ich 

skutkom 

Wzrost 

kompetencji i 

wiedzy 

potrzebnej na 

rynku pracy 

Prowadzenie kursów i szkoleń 

zawodowych dla osób dorosłych 

GOPS, NGO, Środki 

zewnętrzne 

Usługi poradnictwa zawodowego: 

spotkania indywidualne, prelekcje, 

warsztaty grupowe, inne 

GOPS 

Szkoły, NGO, 

JST 

Środki 

zewnętrzne 

Usługi poradnictwa 

psychologicznego spotkania 

indywidualne, prelekcje, warsztaty 

grupowe, inne 

GOPS 

Szkoły, NGO, 

JST 

 

Środki 

zewnętrzne 

Organizacja staży zawodowych GOPS, NGO, 

JST 

Środki PUP 

Spotkania z przedstawicielami szkół 

ponadgimnazjalnych 
szkoły 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Spotkania z pedagogiem  szkoły 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Pobudzanie 

lokalnych 

inicjatyw 

społecznych do 

rozwiązywania 

Stworzenie partnerstwa lokalnego na 

rzecz aktywizacji osób 

niepracujących 

JST, NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Utworzenie Gminnego Centrum 

Informacji  
JST, NGO 

Środki 

własne i 
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problemów 

rynku pracy 

zewnętrzne  

Tworzenie podmiotów ekonomii 

społecznej 
JST, NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Ograniczenie 

marginalizacji 

spowodowanej 

ubóstwem 

Szkolenia i doradztwo w 

prowadzeniu gospodarstwa 

domowego osobom i rodzinom 

niezaradnym 

GOPS, NGO,  Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Organizacja akcji charytatywnych, 

grup samopomocowych,  

GOPS, GKPP, 

szkoły, NGO, 

JST 

darczyńcy 

Pomoc finansowa, dożywianie GOPS Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Współpraca z Bankiem Żywności, 

Caritasem, itp. 

GOPS, NGO Środki 

zewnętrzne 

Ograniczenie 

zjawiska 

przemocy w 

rodzinie 

Tworzenie grup wsparcia dla rodzin 

przeżywających sytuacje kryzysowe 

GOPS, JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy 

dla Osób Dotkniętych Przemocą w 

Rodzinie 

GOPS, JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego, grup 

roboczych 

GOPS, JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Program korekcyjno – edukacyjny 

dla sprawców  

GOPS, PCPR Środki 

zewnętrzne 

Utworzenie mieszkań socjalnych, 

chronionych (adaptacja pustostanów) 

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspieranie 

rodzin oraz 

wspomaganie 

rozwoju dzieci i 

młodzieży 

 

Wzrost 

kompetencji 

rodzicielskich, 

nauczycieli i 

osób 

pracujących z 

dziećmi i 

młodzieżą 

Warsztaty kompetencji 

rodzicielskich, pedagogizacja 

rodziców 

GOPS, szkoły, 

NGO, 

przedszkole 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Szkolenia dla nauczycieli, doradztwo 

metodyczne,  

szkoły Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Zatrudnienie asystenta rodziny GOPS Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Wspomaganie 

rozwoju dzieci i 

Prowadzenie prac z uczniem 

zdolnym poprzez zajęcia 

szkoły, NGO Środki 

własne i 
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młodzieży pozalekcyjne, koła zainteresowań, 

przygotowanie do konkursów 

przedmiotowych 

zewnętrzne 

Stworzenie oddziału przedszkolnego 

w Krzówce 

JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja zajęć wyrównawczych z 

poszczególnych przedmiotów 

szkoły, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja zajęć sportowych, 

rekreacyjnych, turystyczno-

krajoznawczych 

szkoły, NGO, 

kluby 

sportowe,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Udział dzieci i młodzieży 

w turniejach i rozgrywkach 

sportowych 

szkoły, NGO, 

kluby 

sportowe, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Popularyzacja 

aktywnego 

wypoczynku 

przez 

uprawianie 

sportu i 

rekreację 

 

Organizacja zawodów sportowych, w 

tym międzynarodowych  

 

szkoły, NGO, 

kluby 

sportowe, JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Rozwój klubów sportowych: 

prowadzenie treningów dla członków 

klubów sportowych, współpraca z 

NGO, z JST, współpraca 

międzynarodowa 

kluby 

sportowe 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Zagospodarowanie „Kępy” na park, 

plac zabaw 

 

JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja wycieczek turystyczno-

krajoznawczych 

szkoły, NGO, 

kluby 

sportowe, JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja zajęć sportowych dla 

mieszkańców gminy 

szkoły, NGO, 

kluby 

sportowe, JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspomaganie 

rodzin w 

procesie 

wychowania 

Diagnoza potrzeb uczniów 

szkoły, 

przedszkole, 

NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie zajęć specjalistycznych, 

w tym dydaktyczno-

wyrównawczych, kół zainteresowań, 

warsztatów plastycznych, 

muzycznych, technicznych 

teatralnych i innych 

szkoły, NGO, 

przedszkole, 

JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  
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Prowadzenie grup 

socjoterapeutycznych dla dzieci z 

zaburzeniami zachowania 

Szkoły, JST Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Zatrudnienie specjalistów, oraz 

prowadzenie spotkań z pedagogiem, 

psychologiem, logopedą 

Szkoły, NGO, 

przedszkole 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja pomocy materialnej i 

emocjonalnej w trudnej sytuacji 

życiowej 

Szkoły, GOPS, 

NGO, 

przedszkole 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Kształtowanie 

właściwych 

postaw 

społecznych, 

bezpieczeństwo 

Prelekcje, spotkania z 

przedstawicielami służb publicznych, 

edukacja np. pierwsza pomoc, 

uczestnictwo w ruchu drogowym 

Szkoły, GOPS, 

NGO, JST 
Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Udział w projektach i kampaniach 

wojewódzkich, ogólnopolskich, 

Organizacja kampanii społecznych 

Szkoły, GOPS, 

NGO, 

przedszkole, 

JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Współpraca z policja (spotkania) 

Wyposażenie w znaczki, kamizelki 

odblaskowe, odblaski; 

Punkt informacji obywatelskiej 

Szkoły, JST, 

GOPS, NGO, 

przedszkola, 

policja 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Budowanie pozytywnego systemu 

wartości poprzez organizację 

spotkań, warsztatów,  

Szkoły, GOPS, 

NGO, 

przedszkole 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Promocja 

kultury 

Utworzenie Gminnego Ośrodka 

Kultury 

JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja spotkań autorskich i 

wykładów, spotkania z ludźmi 

kultury i sztuki, organizacja 

widowisk, spektakli, recitali, 

festiwali, wystaw, konkursów 

GBP, 

przedszkole, 

szkoły, 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie kół zainteresowań, 

spotkanie z kulturą DKF 

GBP, 

przedszkole, 

szkoły,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja nieodpłatnych wyjazdów 

do teatru, kina, galerii, filharmonii, 

muzeów 

GBP, NGO, 

przedszkole, 

szkoły,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizowanie spektakli, 

przedstawień teatralnych dla 

społeczności 

Szkoły, 

przedszkole, 

GBP, NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 
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Organizacja imprez i festynów 

otwartych: dożynek, biesiad i innych 

JST, szkoły, 

przedszkole, 

GBP, NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Promocja wyrobów regionalnych, 

potraw regionalnych 

NGO, KGW, 

JST,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży 

różnorodnych zainteresowań poprzez 

organizację warsztatów (np. 

warsztaty taneczne, muzyczne, 

wokalne, plastyczne, teatralne, 

fotograficzne, dziennikarskie i inne) 

Szkoły, 

przedszkole, 

GBP, JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Ochrona i 

promocja 

lokalnego 

dziedzictwa 

kulturowego i 

historycznego 

 

Prowadzenie warsztatów 

regionalnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

GBP, NGO, 

przedszkole, 

szkoły,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja konkursów o tematyce 

regionalnej 

GBP, NGO, 

przedszkole, 

szkoły,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prezentacja lokalnych twórców 

ludowych,  

GBP, 

przedszkole, 

szkoły,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspomaganie i promocja 

działalności o tematyce regionalnej i 

historycznej lokalnych stowarzyszeń, 

KGW 

GBP, 

przedszkole, 

szkoły, KGW, 

NGO,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

gminy 

Organizacja szkoleń i programów 

profilaktycznych w zakresie 

bezpieczeństwa 

JST, policja, 

szkoły 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Powołanie służb ochrony miejsc 

użyteczności publicznej,  

JST, policja, Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Programy profilaktyczne dotyczące 

zagrożeń w Internecie 

NGO, policja, 

szkoły 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Poprawa 

funkcjonowania 

rodzin 

zagrożonych 

patologią 

Zapobieganie przemocy w rodzinie, 

upowszechnianie wiedzy na temat 

profilaktyki uzależnień poprzez 

prowadzenie kampanii 

informacyjnych, zajęć edukacyjnych, 

spotkań, konkursów, olimpiad 

GKRPA, 

szkoły, GOPS, 

Policja, 

NZOZ-y, 

NGO, JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Współpraca (Sąd, Kurator, PUP, 

placówki z terenu naszej gminy) 

GOPS, szkoły, 

NGO 

Środki 

własne i 
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 zewnętrzne 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 

przez pomoc materialną dla 

młodzieży szkolnej(stypendia, 

dofinansowanie udziału w ofercie 

kulturalnej oraz wycieczek 

dydaktycznych) 

JST, NGO,  Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Tworzenie klubu AA, ALANON, 

grup wsparcia, grup terapeutycznych 

JST, NGO,  Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Ochrona 

zdrowia, 

wychowanie 

zdrowotne  

Organizacja akcji profilaktycznych w 

tym konkursów i akcji plakatowych 

oraz propagowanie zdrowego stylu 

życia, wykłady, prelekcje (np. na 

temat uzależnień np. telewizja, 

Internet, narkotyki) 

Szkoły, 

przedszkole, 

GBP, GOPS, 

JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Poprawa infrastruktury medycznej w 

gminie, zatrudnienie lekarzy 

specjalistów, badania profilaktyczne 

NZOZ Środki 

własne i 

zewnętrzne 

  Kształtowanie postaw asertywnych 

wobec nałogów poprzez 

organizowanie akcji o tematyce 

profilaktycznej, gazetki o tematyce 

profilaktycznej, spotkań z 

przedstawicielami służb publicznych, 

szkolenia dla nauczycieli np. 

Niebieska Karta 

GOPS,  

Szkoły, 

przedszkole, 

JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Utrzymanie osób 

starszych i 

niepełnosprawny

ch w środowisku 

zamieszkania 

oraz 

umożliwienie im 

udziału w życiu 

społecznym 

Aktywizacja i 

integracja osób 

starszych i 

niepełnospra-

wnych  

Organizacja wspólnych imprez, 

uroczystości integracyjnych, np. 

wigilii dla starszych i samotnych, 

Dnia Seniora, Dnia Babci i Dziadka 

GOPS,  

Szkoły, 

przedszkole, 

NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem 

potrzeb osób starszych i 

niepełnosprawnych, w tym kursów 

komputerowych, warsztatów 

aktywizujących dla seniorów 

Szkoły, NGO, 

GBP 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Program integracji 

międzypokoleniowej, komunikacja 

międzypokoleniowa oraz 

podtrzymywanie tradycji 

regionalnych; wykorzystywanie 

wiedzy seniorów o historii, kulturze i 

regionie  

GOPS, NGO, 

GBP, 

przedszkola 

Środki 

zewnętrzne 
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Program integracji osób zdrowych z 

niepełnosprawnymi 

GOPS, szkoły, 

przedszkole, 

JST 

Środki 

zewnętrzne 

Zakup literatury specjalistycznej dla 

opiekunów oraz osób 

niepełnosprawnych 

GBP Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Prowadzenie działań edukacyjnych w 

szkołach i przedszkolach 

kształtujących właściwą postawę 

wobec osób starszych i 

niepełnosprawnych oraz 

aktywizujących do podejmowania 

działań samopomocowych na rzecz 

tych osób  

Szkoły, NGO, 

GBP, 

przedszkole 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Przygotowanie oferty edukacyjnej dla 

osób starszych, prowadzenie klubu 

seniora  

NGO, JST, 

GOPS 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja wycieczek, wyjazdów 

integracyjnych, wykłady, prelekcje 

(zdrowy styl życia) 

NGO, JST, 

szkoły,  

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Zwiększenie dostępności oraz 

podniesienie jakości usług 

społecznych w sferze sportu, 

rekreacji i kultury, w tym likwidacja 

barier architektonicznych w 

miejscach użyteczności publicznej 

NGO, JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Świadczenie 

pomocy osobom 

niepełnospra-

wnym, 

starszym, 

przewlekle 

chorym 

Wypłacanie zasiłków stałych, 

okresowych, jednorazowych, 

pielęgnacyjnych, świadczeń 

pielęgnacyjnych oraz zasiłków 

losowych. 

GOPS Budżet 

państwa 

Świadczenie usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania osobom 

niepełnosprawnym i samotnym, które 

ze względu na wiek, chorobę lub inne 

dysfunkcje wymagają pomocy 

GOPS, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Tworzenie grup wsparcia, punktów 

zbiorowego żywienia  

GOPS, JST, 

NGO 

Środki 

własne i 

zewnętrzne  

Dofinansowanie zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, zajęć 

rehabilitacyjnych oraz zakupu leków 

GOPS, 

PEFRON 

Budżet 

państwa 



79 

 

Inicjowanie grup wsparcia dla osób 

opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi  

GOPS, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspieranie działalności organizacji 

pozarządowych w zakresie pomocy 

osobom niepełnosprawnym 

JST Środki 

własne i 

zewnętrzne, 

Poprawa 

funkcjonowania 

w środowisku 

Stworzenie Gminnego Centrum 

Wolontariatu, organizacja pomocy 

sąsiedzkiej 

GOPS, szkoły Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Utworzenie ośrodka wsparcia dla 

osób starszych i niepełnosprawnych 

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja transportu dla osób 

chorych, starszych (lekarz, urząd) 

JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Rozwój 

aktywności 

społecznej 

 

Aktywizacja, 

integracja, 

wsparcie  

Organizacja konferencji, spotkań, 

spotkania harlejowców w 

Charlejowie 

GBP, NGO 

JST 

Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Rozwój działalności KGW, OSP, 

lokalnych stowarzyszeń i grup 

obywatelskich 

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspólne diagnozowanie potrzeb i 

problemów społeczności lokalnych, 

wyznaczanie celów do rozwoju 

JST, NGO  

Aktywizacja do 

działania na 

rzecz swojej 

społeczności 

poprzez 

zakładanie 

organizacji 

pozarząd. 

Tworzenie systemu wsparcia dla 

NGO w tym doradztwo prawne i 

finansowe, pomoc w pozyskiwaniu 

funduszy na działalność  

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Udział lokalnych organizacji w 

przeglądach, festiwalach, forach, 

imprezach kulturalnych 

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Organizacja kampanii „1%”, innych 

zbiórek publicznych 

NGO, JST Środki 

własne i 

zewnętrzne 

Wspomaganie grup obywatelskich w 

zakładaniu organizacji 

pozarządowych,  

JST, NGO Środki 

własne i 

zewnętrzne 
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7.4 Harmonogram wdrażania strategii na lata 2014 - 2024 

 

Cele 

operacyjne 
Zadania 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

Wzrost 

kompetencji i 

wiedzy 

potrzebnej na 

rynku pracy 

Prowadzenie 

kursów i szkoleń 

zawodowych dla 

osób dorosłych 

X X X X X X X X X X X 

Usługi 

poradnictwa 

zawodowego: 

spotkania 

indywidualne, 

prelekcje, 

warsztaty 

grupowe, inne 

X X X X X X X X X X X 

Usługi 

poradnictwa 

psychologiczneg

o spotkania 

indywidualne, 

prelekcje, 

warsztaty 

grupowe, inne 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

staży 

zawodowych 

X X X X X X X X X X X 

Spotkania z 

przedstawiciela

mi szkół 

ponadgimna-

zjalnych 

X X X X X X X X X X X 

Spotkania z 

pedagogiem  

X X X X X X X X X X X 

Pobudzanie 

lokalnych 

inicjatyw 

społecznych do 

rozwiązywania 

problemów 

rynku pracy 

Stworzenie 

partnerstwa 

lokalnego na 

rzecz 

aktywizacji osób 

niepracujących 

X X X X X X X X X X X 

Utworzenie X X X X X X X X X X X 
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Gminnego 

Centrum 

Informacji  

Tworzenie 

podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

X X X X X X X X X X X 

Ograniczenie 

marginalizacji 

spowodowanej 

ubóstwem 

Szkolenia i 

doradztwo w 

prowadzeniu 

gospodarstwa 

domowego 

osobom i 

rodzinom 

niezaradnym 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

akcji charytaty-

wnych, grup 

samopomoco-

wych 

X X X X X X X X X X X 

Pomoc 

finansowa, 

dożywianie 

X X X X X X X X X X X 

Współpraca z 

Bankiem 

Żywności, 

Caritasem, itp. 

X X X X X X X X X X X 

Ograniczenie 

zjawiska 

przemocy w 

rodzinie 

Tworzenie grup 

wsparcia dla 

rodzin 

przeżywających 

sytuacje 

kryzysowe 

X X X X X X X X X X X 

Punkt 

Informacji, 

Wsparcia i 

Pomocy dla 

Osób 

Dotkniętych 

Przemocą w 

Rodzinie 

X X X X X X X X X X X 

Działania 

Zespołu 

Interdyscyplinar

X X X X X X X X X X X 
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nego, grup 

roboczych 

Program 

korekcyjno – 

edukacyjny dla 

sprawców  

X X X X X X X X X X X 

Utworzenie 

mieszkań 

socjalnych, 

chronionych 

(adaptacja 

pustostanów) 

X X X X X X X X X X X 

Wzrost 

kompetencji 

rodzicielskich, 

nauczycieli 

i osób 

pracujących 

z dziećmi 

i młodzieżą 

Warsztaty 

kompetencji 

rodzicielskich, 

pedagogizacja 

rodziców 

X X X X X X X X X X X 

Szkolenia dla 

nauczycieli, 

doradztwo 

metodyczne,  

X X X X X X X X X X X 

Zatrudnienie 

asystenta 

rodziny 

X X X X X X X X X X X 

Wspomaga-nie 

rozwoju dzieci 

i młodzieży 

Prowadzenie 

prac z uczniem 

zdolnym 

poprzez zajęcia 

pozalekcyjne, 

koła 

zainteresowań, 

przygotowanie 

do konkursów 

przedmiotowych 

X X X X X X X X X X X 

Stworzenie 

oddziału 

przedszkolnego 

w Krzówce 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

zajęć 

wyrównawczych 

z poszczegól-

nych 

przedmiotów 

X X X X X X X X X X X 
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Organizacja 

zajęć 

sportowych, 

rekreacyjnych, 

turystyczno-

krajoznawczych 

X X X X X X X X X X X 

Udział dzieci 

i młodzieży 

w turniejach 

i rozgrywkach 

sportowych 

X X X X X X X X X X X 

Popularyzacja 

aktywnego 

wypoczynku 

przez 

uprawianie 

sportu i 

rekreację. 

 

Organizacja 

zawodów 

sportowych, 

w tym 

międzynarodo-

wych  

X X X X X X X X X X X 

Rozwój klubów 

sportowych: 

prowadzenie 

treningów dla 

członków 

klubów 

sportowych, 

współpraca 

z NGO, z JST, 

współpraca 

międzynarodo-

wa 

X X X X X X X X X X X 

Zagospodarowa

nie „Kępy” na 

park, plac zabaw 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

wycieczek 

turystyczno-

krajoznaw-

czych 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

zajęć 

sportowych dla 

mieszkańców 

gminy 

X X X X X X X X X X X 

Wspomaganie Diagnoza X X X X X X X X X X X 



84 

 

rodzin w 

procesie 

wychowania 

potrzeb uczniów 

Prowadzenie 

zajęć 

specjalisty-

cznych, w tym 

dydaktyczno- 

wyrównawczych

, kół 

zainteresowań, 

warsztatów 

plastycznych, 

muzycznych, 

technicznych 

teatralnych 

i innych 

X X X X X X X X X X X 

Prowadzenie 

grup 

socjoterapeuty-

cznych dla 

dzieci z 

zaburzeniami 

zachowania 

X X X X X X X X X X X 

Zatrudnienie 

specjalistów, 

oraz 

prowadzenie 

spotkań 

z pedagogiem, 

psychologiem, 

logopedą 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

pomocy 

materialnej 

i emocjonalnej 

w trudnej 

sytuacji 

życiowej 

X X X X X X X X X X X 

Kształtowanie 

właściwych 

postaw 

społecznych, 

bezpieczeń-

stwo 

Prelekcje, 

spotkania 

z przedstawiciel

ami służb 

publicznych, 

edukacja np. 

pierwsza pomoc, 

uczestnictwo 

X X X X X X X X X X X 
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w ruchu 

drogowym 

Udział 

w projektach 

i kampaniach 

wojewódzkich, 

ogólnopolskich, 

Organizacja 

kampanii 

społecznych 

X X X X X X X X X X X 

Współpraca 

z policja 

(spotkania). 

Wyposażenie 

w znaczki, 

kamizelki 

odblaskowe, 

odblaski. Punkt 

informacji 

obywatelskiej 

X X X X X X X X X X X 

Budowanie 

pozytywnego 

systemu 

wartości poprzez 

organizację 

spotkań, 

warsztatów 

X X X X X X X X X X X 

Promocja 

kultury 

Utworzenie 

Gminnego 

Ośrodka Kultury 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

spotkań 

autorskich 

i wykładów, 

spotkania 

z ludźmi kultury 

i sztuki, 

organizacja 

widowisk, 

spektakli, 

recitali, 

festiwali, 

wystaw, 

konkursów 

X X X X X X X X X X X 
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Prowadzenie kół 

zainteresowań, 

spotkanie 

z kulturą DKF 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

nieodpłatnych 

wyjazdów do 

teatru, kina, 

galerii, 

filharmonii, 

muzeów 

X X X X X X X X X X X 

Organizowanie 

spektakli, 

przedstawień 

teatralnych dla 

społeczności 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

imprez 

i festynów 

otwartych: 

dożynek, biesiad 

i innych 

X X X X X X X X X X X 

Promocja 

wyrobów 

regionalnych, 

potraw 

regionalnych 

X X X X X X X X X X X 

Rozwijanie 

wśród dzieci 

i młodzieży 

różnorodnych 

zainteresowań 

poprzez 

organizację 

warsztatów (np. 

warsztaty 

taneczne, 

muzyczne, 

wokalne, 

plastyczne, 

teatralne, 

fotograficzne, 

dziennikarskie 

i inne) 

X X X X X X X X X X X 
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Ochrona i 

promocja 

lokalnego 

dziedzictwa 

kulturowego i 

historyczne-go 

 

 

Prowadzenie 

warsztatów 

regionalnych dla 

dzieci, 

młodzieży 

i dorosłych 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

konkursów 

o tematyce 

regionalnej 

X X X X X X X X X X X 

Prezentacja 

lokalnych 

twórców 

ludowych 

X X X X X X X X X X X 

Wspomaganie 

i promocja 

działalności 

o tematyce 

regionalnej 

i historycznej 

lokalnych 

stowarzyszeń, 

KGW 

X X X X X X X X X X X 

Poprawa 

bezpieczeństw

a mieszkańców 

gminy 

Organizacja 

szkoleń 

i programów 

profilaktycznych 

w zakresie 

bezpieczeństwa 

X X X X X X X X X X X 

Powołanie służb 

ochrony miejsc 

użyteczności 

publicznej 

X X X X X X X X X X X 

Programy 

profilaktyczne 

dotyczące 

zagrożeń 

w Internecie 

X X X X X X X X X X X 

Poprawa 

funkcjonowani

a rodzin 

zagrożonych 

patologią 

Zapobieganie 

przemocy 

w rodzinie, 

upowszechnia-

nie wiedzy na 

temat 

X X X X X X X X X X X 
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profilaktyki 

uzależnień 

poprzez 

prowadzenie 

kampanii 

informacyjnych, 

zajęć 

edukacyjnych, 

spotkań, 

konkursów, 

olimpiad 

Współpraca 

(Sąd, Kurator, 

PUP, placówki z 

terenu naszej 

gminy) 

X X X X X X X X X X X 

Wyrównywanie 

szans 

edukacyjnych 

przez pomoc 

materialną dla 

młodzieży 

szkolnej 

(stypendia, 

dofinansowanie 

udziału 

w ofercie 

kulturalnej oraz 

wycieczek 

dydaktycznych) 

X X X X X X X X X X X 

Tworzenie klubu 

AA, ALANON, 

grup wsparcia, 

grup 

terapeutycznych 

X X X X X X X X X X X 

Ochrona 

zdrowia, 

wychowanie 

zdrowotne  

Organizacja 

akcji profilakty-

cznych w tym 

konkursów 

i akcji 

plakatowych 

oraz 

propagowanie 

zdrowego stylu 

życia, wykłady, 

X X X X X X X X X X X 
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prelekcje (np. na 

temat uzależnień 

np. telewizja, 

Internet, 

narkotyki) 

Poprawa 

infrastruktury 

medycznej 

w gminie, 

zatrudnienie 

lekarzy 

specjalistów, 

badania 

profilaktyczne 

X X X X X X X X X X X 

 Kształtowanie 

postaw 

asertywnych 

wobec nałogów 

poprzez 

organizowanie 

akcji o tematyce 

profilaktycznej, 

gazetki 

o tematyce 

profilaktycznej, 

spotkań 

z przedstawiciel

ami służb 

publicznych, 

szkolenia dla 

nauczycieli np. 

Niebieska Karta 

X X X X X X X X X X X 

Aktywizacja i 

integracja 

osób starszych 

i niepełnospra-

wnych  

Organizacja 

wspólnych 

imprez, 

uroczystości 

integracyjnych, 

np. wigilii dla 

starszych 

i samotnych, 

Dnia Seniora, 

Dnia Babci 

i Dziadka 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

działań 

X X X X X X X X X X X 
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służących 

promocji 

rodziny 

wielopokolenio-

wej 

Prowadzenie 

zajęć 

z uwzględnienie

m potrzeb osób 

starszych 

i niepełno-

sprawnych, w 

tym kursów 

komputerowych, 

warsztatów 

aktywizujących 

dla seniorów 

X X X X X X X X X X X 

Program 

integracji 

międzypokole-

niowej, 

komunikacja 

międzypokole-

niowa oraz 

podtrzymywa-

nie tradycji 

regionalnych; 

wykorzystywa-

nie wiedzy 

seniorów 

o historii, 

kulturze 

i regionie  

X X X X X X X X X X X 

Program 

integracji osób 

zdrowych 

z niepełno-

sprawnymi 

X X X X X X X X X X X 

Zakup literatury 

specjalistycznej 

dla opiekunów 

oraz osób 

niepełnospra-

wnych 

X X X X X X X X X X X 

Prowadzenie X X X X X X X X X X X 
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działań 

edukacyjnych w 

szkołach 

i przedszkolach 

kształtujących 

właściwą 

postawę wobec 

osób starszych 

i niepełno-

sprawnych oraz 

aktywizujących 

do 

podejmowania 

działań 

samopomoco-

wych na rzecz 

tych osób  

Przygotowanie 

oferty 

edukacyjnej dla 

osób starszych, 

prowadzenie 

klubu seniora  

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

wycieczek, 

wyjazdów 

integracyjnych, 

wykłady, 

prelekcje 

(zdrowy styl 

życia) 

X X X X X X X X X X X 

Zwiększenie 

dostępności oraz 

podniesienie 

jakości usług 

społecznych w 

sferze sportu, 

rekreacji 

i kultury, w tym 

likwidacja barier 

architektoni-

cznych 

w miejscach 

użyteczności 

publicznej 

X X X X X X X X X X X 

Świadczenie Wypłacanie X X X X X X X X X X X 
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pomocy 

osobom 

niepełnospraw

nym, starszym, 

przewlekle 

chorym 

zasiłków 

stałych, 

pielęgnacyjnych, 

świadczeń 

pielęgnacyjnych 

oraz zasiłków 

losowych. 

Świadczenie 

usług 

opiekuńczych w 

miejscu 

zamieszkania 

osobom 

niepełnospra-

wnym i 

 samotnym, 

które ze 

względu na 

wiek, chorobę 

lub inne 

dysfunkcje 

wymagają 

pomocy 

X X X X X X X X X X X 

Tworzenie grup 

wsparcia, 

punktów 

zbiorowego 

żywienia  

X X X X X X X X X X X 

Dofinansowa-

nie zakupu 

sprzętu 

rehabilitacyj-

nego, zajęć 

rehabilitacyj-

nych oraz 

zakupu leków 

X X X X X X X X X X X 

Inicjowanie grup 

wsparcia dla 

osób 

opiekujących się 

osobami 

niepełnospra-

wnymi  

X X X X X X X X X X X 

Wspieranie 

działalności 

X X X X X X X X X X X 
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organizacji 

pozarządowych 

w zakresie 

pomocy osobom 

niepełnospra-

wnym 

Poprawa 

funkcjonowa-

nia w 

środowisku 

Stworzenie 

Gminnego 

Centrum 

Wolontariatu, 

organizacja 

pomocy 

sąsiedzkiej 

X X X X X X X X X X X 

Utworzenie 

ośrodka 

wsparcia dla 

osób starszych i 

niepełnospra-

wnych 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

transportu dla 

osób chorych, 

starszych 

(lekarz, urząd) 

X X X X X X X X X X X 

Aktywizacja, 

integracja, 

wsparcie  

Organizacja 

konferencji, 

spotkań, 

spotkania 

harlejowców 

w Charlejowie 

X X X X X X X X X X X 

Rozwój 

działalności 

KGW, OSP, 

lokalnych 

stowarzyszeń 

i grup 

obywatelskich 

X X X X X X X X X X X 

Wspólne 

diagnozowanie 

potrzeb 

i problemów 

społeczności 

lokalnych, 

wyznaczanie 

celów do 

X X X X X X X X X X X 
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rozwoju 

Aktywizacja 

do działania na 

rzecz swojej 

społeczności 

poprzez 

zakładanie 

organizacji 

pozarządo-

wych 

Tworzenie 

systemu 

wsparcia dla 

NGO w tym 

doradztwo 

prawne 

i finansowe, 

pomoc 

w pozyskiwa-

niu funduszy na 

działalność  

X X X X X X X X X X X 

Udział 

lokalnych 

organizacji 

w przeglądach, 

festiwalach, 

forach, 

imprezach 

kulturalnych 

X X X X X X X X X X X 

Organizacja 

kampanii „1%”, 

innych zbiórek 

publicznych 

X X X X X X X X X X X 

Wspomaganie 

grup 

obywatelskich w 

zakładaniu 

organizacji 

pozarządowych 

X X X X X X X X X X X 

 

7.5 Ramy finansowe strategii 

Każdy podmiot z terenu Gminy będący realizatorem zadań w ramach Strategii planuje 

środki finansowe niezbędne do ich prawidłowej realizacji. Nie stanowią one jedynie części 

składowej budżetu Gminy, ale także dotacje ze źródeł zewnętrznych, pozyskiwanych 

samodzielnie przez realizatorów. Dokonując analizy i planowania wydatków na kolejne lata 

podmioty powinny wziąć to pod uwagę i w przypadku braku środków w budżecie Gminy 

podjąć starania o pozyskanie dotacji finansowych z zewnętrznych źródeł. 
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7.6 Programy 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Serokomla na lata 2014 – 2024 

będzie realizowana w obszarze pomocy społecznej w szczególności poprzez poniżej 

wymienione programy: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny, 

 Program współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

8. Monitoring i ewaluacja strategii 

8.1 System monitorowania strategii 

 Monitoringiem i ewaluacją objęte będą postępy w realizacji Strategii na dwóch 

poziomach: poszczególnych zadań i projektów oraz celów operacyjnych i strategicznych. 

Monitoring prowadzony będzie jako: 

- monitoring wskaźnikowy – w oparciu o oczekiwane wskaźniki osiągnięć 

- monitoring społeczny – na podstawie wyników badania opinii, w szczególności poprzez 

konsultacje społeczne. 

Poziom osiągania każdego celu operacyjnego będzie mierzony raz na dwa lata poczynając 

od 2016 roku, a poszczególnych zadań i projektów realizacyjnych na koniec każdego roku 

kalendarzowego. 

Istotny element systemu monitorowania stanowić będzie sporządzanie sprawozdania  

z  rocznego planu  real izacyjnego wraz ze wskazaniem zadań zrealizowanych, 

zrealizowanych częściowo i nierozpoczętych oraz identyfikacją przyczyn problemów 

i prezentacją propozycji ich przezwyciężenia.  

Bazą informacji statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania będą źródła 

statystyki państwowej (GUS) na poziomie gminy. Poza tym bazę tą będą stanowiły 

informacje i dane otrzymane od instytucji i organizacji, grup środowiskowych biorących 

udział w programach związanych z poszczególnymi celami realizacji Gminnej Strategii 
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Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Serokomla. Dodatkowo dane uzyskane 

dzięki wykorzystaniu ankiet oraz szerokiego udziału mieszkańców służyć będą ocenie 

realizacji oraz uaktualnieniu zapisów strategii. Częstotliwość pomiaru, a także raporty 

wskaźników ustalane będą w zależności od ich kategorii. 

Przedsięwzięcia z zakresu realizacji Strategii monitorowane będą przez zespół zadaniowy 

powołany zarządzeniem wójta. 

 

Wskaźniki ewaluacyjne  

Jednym z podstawowych instrumentów umożliwiających przeprowadzenie monitoringu 

i ewaluacji i uzyskanie wiarygodnych wyników będą wskaźniki pomiaru osiągnięć celów 

wytyczonych przez strategię. Wskaźnik może być zdefiniowany jako pomiar celu, który ma 

zostać osiągnięty, zaangażowanych środków, otrzymanego efektu, miernika jakości lub 

zmiennej wynikającej z kontekstu. Rozróżniamy następujące rodzaje wskaźników: 

- wskaźniki zasobów – przedstawiają informacje o środkach finansowych, rzeczowych oraz 

zasobach ludzkich, które są wykorzystywane do wdrożenia danego zadania/ projektu; 

w ujęciu tym wskaźniki te odnoszą się do wielkości alokacji budżetowych na danym 

poziomie pomocy; np. liczba dni pracy ekspertów czy koszt budowy mieszkania socjalnego; 

- wskaźniki wyników, odnoszą się do bezpośrednich konsekwencji działań zadania/ projektu 

– oddziałujących na bezpośrednich beneficjentów; wskaźniki te mogą mieć charakter 

fizyczny (np. liczba osób przeszkolonych) lub finansowy (zmniejszenie kosztów leczenia); 

- wskaźniki oddziaływania, odnoszą się do konsekwencji zadania/ projektu (zamierzonych 

i niezamierzonych, pozytywnych i negatywnych) wykraczających poza efekty bezpośrednie 

– krótkoterminowe; można wyróżnić dwa rodzaje oddziaływania: 

 oddziaływanie bezpośrednie – efekty, które pojawiają się po pewnym upływie czasu, 

ale są bezpośrednio związane z podjętymi działaniami i beneficjentami 

bezpośrednimi; 

 oddziaływanie pośrednie – wszystkie inne rodzaje efektów – niezamierzone przez 

daną interwencję lub wynikające z niej działania. 

Przykłady wskaźników oddziaływania, to np. spadek stopy bezrobocia w regionie w wyniku 

realizacji programu szkoleniowego, wzrost liczby przedsiębiorstw w wyniku działania sieci 

wsparcia biznesu itd. 

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki opisują cele przedsięwzięcia przy pomocy 

wielkości mierzalnych. Z punktu widzenia wiarygodności i spójności procesu monitoringu 
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i ewaluacji wskaźnik powinien spełniać określone kryteria. Często stosowaną prostą zasadą 

odnoszącą się do definiowania wskaźników jest zasada SMART:  

Specific – określony – odniesienie się do określonych elementów matrycy logicznej 

projektu, 

Measurable – mierzalny (kwantyfikowalny) – w zakresie dostępnych źródeł 

weryfikacji, 

Achievable – możliwy do osiągnięcia po akceptowalnych kosztach, realistyczny, 

Relevant – właściwy w stosunku do potrzeb (w tym wypadku, np. wynikających 

z zakresu ewaluacji), 

Timely – ograniczony czasowo – czyli odnoszący się do granic czasowych projektu 

lub zakresu badania ewaluacyjnego. 

Wskaźnikami oceny monitorowania celów strategicznych i szczegółowych Strategii będą np.: 

- wymierne ilości zmodernizowanych obiektów i infrastruktury komunalnej dla 

funkcjonowania instytucji i organizacji ze sfery rozwiązywania problemów 

społecznych; 

- ilość zlikwidowanych barier architektonicznych; 

- ilość uruchomionych działalności gospodarczych;  

- ilość stworzonych nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych; 

- ilość oddanych do użytkowania mieszkań (w tym socjalnych); 

- liczba osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, którym skutecznie 

udzielono pomocy; 

- liczba osób uchronionych przed przemocą w rodzinie; 

- liczba osób, które podjęły leczenie odwykowe; 

- ilość zorganizowanych kampanii na rzecz profilaktyki antyalkoholowej 

i antynarkotykowej oraz liczba osób, do których dotarły materiały i ulotki informujące 

o zagrożeniu związanym z tymi patologiami w ramach systemu sieciowej pomocy; 

- liczba atrakcji (zajęć, imprez, itp.) organizowanych, głównie dla dzieci i młodzieży, 

mających na celu rozwój zainteresowań oraz promocję zdrowego stylu życia; 

- procentowy wzrost mieszkańców zadowolonych z jakości życia w gminie. 

W każdym realizowanym zadaniu zostaną zidentyfikowane wskaźniki, przed rozpoczęciem 

realizacji - zaplanowane, na końcu - osiągnięte. Każde zadanie zostanie podsumowane 

raportem pisemnym, przekazywanym do koordynatora strategii.  

Wzór raportu: 



98 

 

Zadanie/projekt 
Instytucja/organizacja 

realizująca 

Zaplanowane 

wskaźniki 

osiągnięć 

 

Osiągnięte 

wskaźniki 

Źródła 

danych 

Nazwa i opis, cele  

twarde twarde ankiety, listy 

obecności, 

dokumenty 

projektu, itp. 
miękkie miękkie 

 

8.2 Ewaluacja strategii 

 Ewaluacja strategii będzie to systematyczna i obiektywna jej ocena – jej 

zaplanowania, wdrożenia i rezultatów. Celem ewaluacji GSRPS jest określenie adekwatności 

i stopnia osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości.  

 Ewaluacja stanowić będzie ocenę przedsięwzięć w kontekście ich wyniku, wpływu, 

oraz potrzeb, które miały zaspokajać. W tym ujęciu celem ewaluacji będzie weryfikacja 

osiągnięć danego przedsięwzięcia w realizacji do zaplanowanych oczekiwań oraz 

wykorzystanie uzyskanych w ten sposób informacji i doświadczeń przy projektowaniu 

i planowaniu podobnych działań w przyszłości. Rekomendacje i wnioski formułowane będą 

w oparciu o określone standardy i kryteria.  

Logika interwencji 

 

 

 

 

 

 

 

Cele: 

- osiągnięcie celów operacyjnych może być przedstawione poprzez produkty (np. 

dostarczenie określonej liczby szkoleń dla osób bezrobotnych); 



99 

 

- realizacja celów szczegółowych/zadań może być przedstawiona poprzez rezultaty (np. 

osiągnięcia poprawy – w wyniku zrealizowanych szkoleń – w zakresie możliwości 

zatrudnienia osób bezrobotnych); 

- realizacja celów ogólnych/strategicznych może być przedstawiona poprzez wyniki 

oddziaływania strategii (np., ograniczenia bezrobocia wśród osób wcześniej bezrobotnych);  

Ewaluacja ocenić będzie wszystkie elementy logiki interwencji strategii - zarówno dla 

poziomu działań, produktów, rezultatów i oddziaływań, jak i na poziomie wszystkich 

rodzajów celów danej interwencji. 

 Zasadniczym celem ewaluacji będzie stałe doskonalenie skuteczności i efektywności 

interwencji publicznej, rozumiane w kategoriach pozytywnych efektów społecznych lub 

gospodarczych związanych z bezpośrednio z realizacją danej strategii. Celem ewaluacji 

będzie przede wszystkim uzyskanie niezależnej opinii na temat rzeczywistych lub 

potencjalnych sukcesów strategii oraz czynników, które przyczyniły się osiągnięcia danych 

rezultatów. Jednym z celów ewaluacji jest również wymiar edukacyjny, to analiza 

mechanizmów działania strategii, próba identyfikacji dobrych praktyk w zarządzaniu strategią 

i ich upowszechnienie czy tez analiza popełnionych błędów celem ich uniknięcia 

w przyszłości. 

 

Kryteria ewaluacji 

Jednym z ważnych elementów etapu planowania ewaluacji będzie podjęcie decyzji w jaki 

sposób ma być dokonana ocena, jakie kryteria ewaluacji powinny być zastosowane do 

określonego badania. 

Główne kryteria ewaluacji:
7
 

 Trafność: to stopień w jakim cele przedsięwzięcia są zgodne z wymaganiami 

beneficjenta, potrzebami lokalnymi oraz politykami i priorytetami 

partnerów/donorów; projekt/zadanie musi wynikać z rzeczywistych potrzeb lokalnych. 

 Efektywność - to ocena właściwego przekształcania zasobów/środków (funduszy) 

ludzi, czasu itd. w efekty; efektywność koncentruje się na relacji między produktami, 

rezultatami i/lub oddziaływaniem i środkami (w szczególności finansowymi) 

przeznaczonymi do ich uzyskania. 

                                                           
7
 Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. 
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 Skuteczność - to stopień, w jakim przedsięwzięcie osiągnęło (lub ma osiągnąć) cele 

przy uwzględnieniu stopnia ważności tych celów; skuteczność porównuje to co 

zostało zrobione z tym co pierwotnie planowano.   

 Oddziaływanie/użyteczność - to wszystkie konsekwencje wdrożenia strategii – krótko 

i długoterminowe, bezpośrednie i pośrednie, pozytywne i negatywne, przewidziane 

i nieprzewidziane; oddziaływanie jest miernikiem oceny szerszych konsekwencji na 

poziom lokalnym, regionalnym, czy krajowym. 

 Trwałość - to stopień jakim efekty strategii oddziaływają po jego zakończeniu; to 

prawdopodobieństwo kontynuacji tych efektów długim odstępie czasu; trwałość może 

być oceniana z punktu widzenia możliwości jej utrzymania i rozbudowy 

w przyszłości. 

 

Proces ewaluacji  

Ewaluacja strategii jest procesem wieloetapowym, na który składa się: planowanie, 

projektowanie, realizacja, raportowanie, wykorzystanie wyników ewaluacji.  

- Planowanie ewaluacji GSRPS obejmie następujące etapy: 

 określenie celu (lub celów): zdefiniowanie problemów oraz podstawowych kryteriów 

ewaluacji, dzięki czemu otrzymamy odpowiedź na pytanie: po co przeprowadzamy 

ewaluację; 

 wyznaczenie czasu badania: etapu w cyklu realizacji strategii, który będzie podlegał 

ewaluacji i wstępnego harmonogramu ewaluacji (rozpoczęcia, zakończenia, terminu 

dostarczenia raportu z ewaluacji); 

 wskazanie zakresu: przedmiotowego (strategii poddanej ewaluacji lub innych 

obszarów interwencji czy zagadnień horyzontalnych); czasowego; terytorialnego oraz 

określenie zasobów potrzebnych do realizacji badania; 

 wybór odbiorców: w zależności od sprecyzowania grup docelowych strategii czy 

innych zainteresowanych stron; 

 identyfikacja dostępnych danych wyjściowych, czyli dokumentów programowych, 

raportów z monitoringu strategii, danych statystycznych, wyników wcześniejszych 

ewaluacji;  

 wyznaczenie instytucji odpowiedzialnej za zlecenie i nadzór nad przeprowadzeniem 

ewaluacji oraz podjęcie decyzji o tym, kto będzie włączony (ze strony instytucji 

zlecającej) w proces projektowania i wdrażania ewaluacji. 
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Projektowanie ewaluacji ma na celu sprecyzowanie i określenie oczekiwań stawianych wobec 

badania ewaluacyjnego, będzie składał się z następujących elementów: 

 bardziej dokładnego określenia – sprecyzowania przedmiotu ewaluacji (przy 

uwzględnieniu wcześniejszych decyzji podjętych na etapie planowania), 

 sformułowania listy szczegółowych pytań ewaluacyjnych, 

 opracowania zakresu zadań dla wykonawcy badania oraz innych wymagań czy 

procedur prowadzenia badania ewaluacyjnego. 

Istotnym elementem fazy projektowania będzie podjęcie decyzji co do metod, które będą 

stosowane w czasie badania ewaluacyjnego, jej szczegółowego zakresu oraz dostępnych 

zasobów. Zastosowane zostaną następujące rodzaje pytań ewaluacyjnych: 

- opisowe, których celem jest obserwacja, opis i pomiar zmian (rejestracja tego, co się wy- 

darzyło), 

- przyczynowo - skutkowe, które pozwalają zrozumieć i ocenić relacje między przyczynami i 

skutkami (w jaki sposób i do jakiego stopnia określone zjawisko/zmiany można przypisać 

danej strategii), 

- normatywne – odnoszące się do kryteriów ewaluacji (np. czy wyniki i wpływ interwencji są 

zadowalające w odniesieniu do postawionych celów, zadań, itd.), 

- predyktywne – będące próbą określenia, co stanie się w rezultacie wprowadzenia danej 

interwencji (np. czy program nakierowany na zwalczanie bezrobocia na danym obszarze nie 

zagrozi już istniejącym miejscom pracy), 

- krytyczne, których celem jest wsparcie procesu zmiany, np. z punktu widzenia postawy 

zgodności z wartościami (jak polityka w zakresie równych szans może być w większym 

stopniu akceptowana przez MŚP?, jakie są skuteczne strategie dla ograniczenia zjawiska 

wykluczenia społecznego). 

Realizacja ewaluacji weźmie pod uwagę następujące fazy cyklu procesu ewaluacji:  

 projektowanie ewaluacji (strukturalizacja) – szczegółowe określenie kryteriów i 

elementów ewaluacji, wybór narzędzi obserwacji i zestawu wskaźników; 

 pozyskiwanie danych – zebranie danych koniecznych do analizy (danych 

administracyjnych – dokumentacji strategii, danych pierwotnych i wtórnych, wywiady 

z uczestnikami i beneficjentami); 

 analiza danych – interpretacja zebranych danych (zestawienie danych i ich 

porównanie), analiza wykorzystująca takie narzędzia, jak weryfikacja hipotez, analiza 

przyczynowo - skutkowa, itd. – przy zastosowaniu metod statystycznych i innych; 
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 formułowanie ocen – ocena efektów strategii w odniesieniu do wcześniej 

sformułowanych pytań ewaluacyjnych. 

 

Raport ewaluacyjny
8
 

Raport ewaluacyjny będzie końcowym, najważniejszym produktem badania ewaluacyjnego, 

gdyż dostarczy informacji o jego wynikach oraz jest podstawą do akceptacji wyników prac 

zespołu ewaluacyjnego. Zastosowana zostanie następująca struktura raportu ewaluacyjnego: 

- podsumowanie, 

- tekst główny raportu, 

- wnioski i zalecenia, 

- aneksy, 

- zakres zadań wykonawcy, 

- zastosowana metodologia, 

- skład osobowy zespołu wykonawcy (z podaniem zakresów odpowiedzialności za 

poszczególne zadania), 

- lista konsultowanych osób i organizacji, 

- harmonogram badania, 

- wykaz dokumentacji wykorzystanej przy ocenie, 

- inne dokumenty techniczne (np. formularze ankiet, wykorzystane dane statystyczne). 

                                                           
8
 Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. 
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Wykaz skrótów 

GBP – Gminna Biblioteka Publiczna 

GKRPA – Gminny Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

GSRPS – Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

JST – jednostka samorządu terytorialnego 

KGW – Koło Gospodyń Wiejskich 

NGO – ang. Non-Governmental Organization – organizacja pozarządowa 

NZOZ – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

 

Spis wykresów i tabel 

 

Wykres 1. Udział respondentów ankiety w podziale na płeć ................................................................ 13 

Wykres 2. Udział respondentów wg wieku. .......................................................................................... 13 

Wykres 3. Podział respondentów wg statusu zawodowego. ................................................................. 14 

Wykres 4. Podział respondentów wg poziomu wykształcenia. ............................................................. 14 

Wykres 5. Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku. ......................................................... 16 

Wykres 6. Liczba mieszkańców Gminy Serokomla w latach 2011-2013 w podziale na płeć.. ............ 19 

Wykres 7. Ruch naturalny ludności (urodzenia i zgony) w Gminie Serokomla w latach 2011-2013. .. 19 

Wykres 8. Migracje na terenie Gminy Serokomla w latach 2011-2013.. .............................................. 20 

Wykres 9. Ludność według wieku w 2012 r. ........................................................................................ 20 

Wykres 10. Podział wg wieku dla mężczyzn. ....................................................................................... 21 

Wykres 11. Podział wg wieku dla kobiet. ............................................................................................. 21 

Wykres 12. Stopień zadowolenia z warunków mieszkaniowych. ......................................................... 24 

Wykres 13. Dostęp do podstawowych usług i handlu. .......................................................................... 25 

Wykres 14. Poziom zadowolenia z połączeń komunikacyjnych. .......................................................... 26 

Wykres 15. Poziom zadowolenia z dostępu do Internetu. ..................................................................... 27 

Wykres 16. Przedsiębiorstwa z terenu gminy Serokomla. Podział według sektora (2012 r.) ............... 28 

Wykres 17. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (sektor prywatny). .......... 29 

Wykres 18. Poziom zadowolenia z jakości edukacji szkolnej. ............................................................. 34 



104 

 

Wykres 19. Poziom zadowolenia z dostępu do przedszkola. ................................................................ 34 

Wykres 20. Dostęp do gminnej biblioteki. ............................................................................................ 35 

Wykres 21. Poziom zadowolenia z dostępu do usług medycznych. ..................................................... 37 

Wykres 22. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem. .. 38 

Wykres 23. Liczba osób w rodzinach i rodzin korzystających z GOPS w 2010-2013.. ....................... 39 

Wykres 24. Pomoc udzielona z powodu ubóstwa w latach 2010-2013. ............................................... 51 

Wykres 25. Pomoc udzielona z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2010-2013. ....... 51 

Wykres 26. Pomoc udzielona z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego w latach 2010-2013 ....................................................... 52 

Wykres 27. Bezrobotni w kategoriach wiekowych (dane w %). ........................................................... 54 

Wykres 28. Bezrobotni ze względu na wykształcenie (dane w %). ...................................................... 55 

Wykres 29. Pomoc udzielona z powodu bezrobocia w latach 2010-2013. ........................................... 56 

Wykres 30. Które z wymienionych problemów społecznych rodzin są najważniejsze?....................... 58 

Wykres 31. Które z wymienionych problemów społecznych osób w podeszłym wieku uważa Pani/Pan 

za najważniejsze na terenie naszej gminy? .................................................................................... 59 

Wykres 32. Które z wymienionych problemów społecznych dzieci i młodzieży uważa Pani/Pan za 

najważniejsze na terenie naszej gminy? ......................................................................................... 60 

Wykres 33. Które z wymienionych problemów społecznych w obszarze edukacji uważa Pani/Pana za 

najważniejsze na terenie naszej gminy? ......................................................................................... 61 

Wykres 34. Problemy społeczne w obszarze kultury i sportu. .............................................................. 62 

Wykres 35. Problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej. .......................................................... 63 

Wykres 36. Proszę wskazać w jakim stopniu uważa Pani/Pan wskazane poniżej zadania za ważne 

(bądź nieważne). ............................................................................................................................ 64 

 

Tabela 1. Demografia gminy Serokomla. .............................................................................................. 18 

Tabela 2. Zasoby mieszkaniowe w gminie Serokomla. ........................................................................ 23 

Tabela 3. Gospodarstwa domowe wg Spisu Rolnego 2010 r.. .............................................................. 27 

Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej – wskaźniki. ...................................................................... 29 

Tabela 5. Podmioty zarejestrowane i wyrejestrowane w 2012 r. .......................................................... 30 

Tabela 6. Skolaryzacja wskaźniki 2012. ............................................................................................... 31 

Tabela 7. Liczba uczniów w placówkach edukacyjnych na terenie gminy Serokomla ......................... 31 

Tabela 8. Wskaźnik komputeryzacji 2012. ........................................................................................... 32 

Tabela 9. Biblioteki – wskaźniki. .......................................................................................................... 35 

Tabela 10. Opieka zdrowotna 2011, 2012 rok. ..................................................................................... 36 

Tabela 11. Świadczenia rodzinne w 2012 r.. ......................................................................................... 40 

Tabela 12. Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku 2012 – ogółem. ................................. 40 

Tabela 13. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w 2013 r. ................................................. 41 



105 

 

Tabela 14. Formy pomocy w zakresie zadań własnych gminy w 2013 r. ............................................. 41 

Tabela 15. Analiza finansowa GOPS w 2013 roku ............................................................................... 44 

Tabela 16. Realizacja programu dożywiania w Gminie Serokomla w latach 2010-2013. .................... 46 

Tabela 17. Powody przyznania pomocy mieszkańcom w latach 2010-2013 wg danych GOPS 

Serokomla. ....................................................................................................................................... 49 

Tabela 18. Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Łukowie (2013 r.) ..................................................... 52 

Tabela 19. Bezrobotni w latach ze względu na płeć oraz kategorię wiekową (dane w liczbach). ........ 54 

Tabela 20. Bezrobotni w latach ze względu na płeć oraz wykształcenie (dane w liczbach). ................ 55 

Tabela 21. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. .................................................. 57 

 


